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SAMMANFATTNING 

Många barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd upplever idag svårigheter 

med tidsuppfattning. Detta yttrar sig i svårigheter att komma i tid och svårigheter att 

hinna med de aktiviteter som behövs i vardagen. Detta projekt syftar till att ta fram en 

design för ett spel som på ett underhållande och engagerande sätt låter brukare träna 

på sin tidsuppfattning. Genom intervjuer med barn och ungdomar med AST i åldrarna 

11-18, samt utvärdering av pappersprototyper, togs två spelkoncept fram. Projektet 

resulterade i intervjuteman, en föreslagen arbetsmetod, belysning av frågor, 

möjligheter och svårigheter med en sådan metod, två spelkoncept med olika 

utformning samt tillhörande resultat i form av enkätdata (User Engagement Scale och 

Lin et als underhållningsskala) och observerade händelser under utvärdering med 

användare från målgruppen. Relaterade projekt kan använda dessa resultat som 

informativ grund för sitt eget arbete och därmed ges möjlighet att genomföra ett bättre 

arbete.  
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1 INLEDNING 

1.1 MOTIVERING 

Tid är för människan ett grundläggande koncept. Det figurerar i definitioner av otaliga 

andra koncept och kan därför anses inneha en central roll i våra kognitiva 

representationer av verkligheten (Michon & Jackson, 1985). En avsaknad av förståelse 

och känsla för tid kan därför påverka förståelsen av många andra relaterade koncept. I 

dagens svenska samhälle ställs höga krav på våra förmågor att förstå, hantera och 

planera tid. När bör jag lämna huset för att hinna till skolan? Hur lång tid kommer det 

ta att äta frukost? Samhället förväntar sig att vi besitter förmågan att hantera dessa 

situationer på daglig basis. För personer med nedsatt förmåga till tidsuppfattning, till 

exempel personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) eller autismspektrumtillstånd 

(AST) kan dessa situationer innebära stora problem.  

I en enkätundersökning gjord av Gustafsson, Nordqvist och Engwall (2011) undersöktes 

behov av stöd hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enkäten 

besvarades av 123 individer, varav 57 var personer med diagnos (ADHD, AST, autism, 

OCD, tourettes, dyskalkyli eller en blandning) och 66 personer var anhöriga. 16 

individer med AST och 25 anhöriga till individ med AST besvarade studien. Studien 

indikerade att det fanns behov av stöd när det gällde tidsplanering av olika slag. Många 

nämnde planering, påminnelser, samt översikt över vardagen som områden där stöd 

behövdes. Vissa nämnde specifikt att de upplevde svårigheter att uppskatta hur lång 

tid aktiviteter tog och att de hade svårt att begränsa tiden de spenderade på en viss 

aktivitet. 

För att stödja människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns ett stort 

antal verktyg av varierande kvalitet och utformning. Även om många av dessa syftar 

till att låta användarna träna sin tidsuppfattning verkar de sakna stödjande publicerade 

forskningsresultat. Ett av verktygen som syftar till att låta användare träna sin 

tidsuppfattning är Pussla med tid (2012), utvecklat av Pamela Gustafsson på barn- och 

ungdomshabiliteringen i Östergötland. Pussla med tid (2012) består av en rund 

magnettavla som representerar 60 minuter. På denna kan sedan tårtbitar av varierande 

storlekar och färg placeras för att skapa en konkretare förståelse för hur olika 

tidsbegrepp förhåller sig till varandra. Vidare kan dessa tårtbitar knytas till specifika 

aktiviteter, till exempel borsta tänderna, vilket ger användare möjlighet att bygga upp 

en förståelse för hur lång tid dessa aktiviteter tar. Detta ämnar sedan bidra till en ökad 
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förmåga till tidsuppfattning. Då Pussla med tid (2012) är en fysisk produkt är den 

svårare att distribuera än en digital produkt. Ett problem med ett habiliteringsverktyg 

som detta är att det förlitar sig starkt på extern motivation för att få brukare att 

använda det. En potentiell fördel med en underhållande produkt skulle vara att en mer 

underhållande produkt kan ge ökad motivationsnivå från brukarens sida vilket skulle 

minska behovet av uppmuntran och extern motivation från föräldrar (P. Gustafsson, 

personlig kommunikation, 18 maj, 2015) och därmed möjliggöra mer frekvent 

användning. 

1.2 SYFTE 

Det är därför intressant att utforska huruvida man kan skapa en komplementär digital 

systerprodukt till Pussla med tid (2012) som behåller dess kärna (det vill säga tränandet 

av tidsuppfattning) men som istället är primärt underhållningsorienterad. På så sätt 

kan grundtanken bakom Pussla med tid (2012) nå fler brukare genom digital 

distribution, samtidigt som de kan använda produkten utan att behöva lika mycket 

extern motivation. 

Syftet med denna uppsats är att designa en digital systerprodukt till Pussla med tid 

(2012). Systerprodukten ska ge brukare möjlighet att träna sin tidsuppfattning på ett 

sätt som är tillräckligt underhållande för att de ska vilja använda produkten 

regelbundet. Detta kan i sin tur leda till mer kontinuerlig och långsiktig användning, 

vilket i sin tur kan bidra till förbättrad tidsuppfattning hos brukare. 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur kan man skapa en design av en digital lösning för att låta personer med 
nedsatt förmåga till tidsuppfattning (till exempel de med 
autismspektrumtillstånd) träna sin förmåga till tidsorientering och tidsplanering? 

 Hur kan denna lösning göras engagerande och underhållande att använda i syfte 
att göra det mer motiverande för användare att träna sin tidsorientering och 
tidsplanering? 

 Hur påverkar denna lösning användarnas autonomi och självständighet? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet riktar sig framförallt till målgruppen barn och ungdomar i åldrarna 14-18 år 

med AST, även om det finns andra intressanta grupper och vinklar att undersöka. 

Exempelvis kan man tänka sig att ta fram en produkt som kan fungera som pedagogiskt 

verktyg för lärare och familj. Dessa aspekter utforskas dock inte i detta projekt. 
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Projektet syftar till att ta fram en design av en produkt som passar målgruppens 

önskemål och situation, men syftar inte till att implementera denna design utöver 

framtagning av prototyp för testning. Det undersöks inte heller huruvida designen 

bidrar med någon läroeffekt eller ej. 

Designarbetet fokuseras på målgruppen barn och ungdomar mellan 14 och 18 år som 

diagnosticerats med autismspektrumtillstånd och har problem med tidsuppfattning 

och tidsplanering. Denna målgrupp har valts dels eftersom den är förhållandevis 

lättillgänglig via kontakter med ungdomshabiliteringen men också för att det är i dessa 

åldrar som ansvar för tidsplanering mer och mer börjar förväntas skötas av ungdomen 

själv och inte av föräldrarna. Därför anses det finnas stora möjligheter till att positivt 

påverka dessa ungdomars situation med hjälp av en systerprodukt till Pussla med tid 

(2012). 
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2  TEORI 

Den teori som presenteras syftar till att förmedla en förståelse kring projektets 

huvudfokus, det vill säga skapandet av ett spel för att låta barn och ungdomar med 

AST i åldrarna 14-18 år träna på sin tidsuppfattning. Genom att presentera 

underliggande teori för de delar som detta huvudfokus innefattar byggs en bredare 

förståelse för problemområdet upp. Den teori som kommer tas upp innefattar 

begreppet tidsuppfattning och dess komponenter, diagnosen 

autismspektrumtillstånd, begreppen autonomi och självständighet, relaterade studier 

av tidsuppfattning, underhållning, engagemang, lärande, samt till viss del speldesign i 

form av en diskussion kring begreppet spelmekanik. 

2.1 TIDSUPPFATTNING 

Det finns många grupper av människor som i dagsläget i varierande grad har nedsatt 

förmåga till tidsuppfattning. Det handlar framförallt om barn och ungdomar med 

ADHD, AST samt lindrig utvecklingsstörning, men även vuxna med samma diagnoser 

kan lida av liknande problem. 

Tidsuppfattning, eller Time Processing Ability (Janeslätt, 2009), avser kombinationen 

av tre underordnade koncept: tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering. Dessa 

tre koncept bör ses som olika nivåer av komplexitet i tidsuppfattning, där 

tidsupplevelse är den mest basala, följt av tidsorientering, följt av tidsplanering (den 

mest komplexa nivån). Dessa förmågor utvecklas normalt i förskoleåldern, skolåldern 

och tonåren, men kan i vissa fall avvika från den normala utvecklingskurvan och 

utvecklas senare. 

Definitioner av dessa koncept kan hämtas ur Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa för barn och ungdomar (WHO, 2007). 

Upplevelse av tid definieras som ”Specifika psykiska funktioner av de subjektiva 

upplevelserna som sammanhänger med tidens längd och gång”. (Tidsupplevelse) 

(Experience of time, Time perception eller Sense of time) (WHO, 2007, b1802). 

Orientering till tid definieras som ”Psykiska funktioner som ger medvetenhet om idag, 

imorgon, igår, datum, månad och år”. (Tidsorientering) (Time orientation) (WHO, 

2007, b1140). 
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Tidsplanering definieras som ”Psykiska funktioner för att ordna händelser i 

kronologisk ordning, fördela tidsåtgång till händelser och aktiviteter”. (Tidsplanering) 

(Time management) (WHO, 2007, b1642). 

Dessa tre koncept bildar tillsammans det övergripande konceptet tidsuppfattning eller 

Time Processing Ability (Janeslätt, 2009). 

Ett koncept relaterat till tidsplanering är Att genomföra daglig rutin vilket definieras 

som ”Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att 

planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och 

göra upp planer för olika aktiviteter under dagen. Innefattar: att hantera och fullfölja 

dagliga rutiner; att anpassa sin egen aktivitetsnivå.” (WHO, 2007, d230). 

2.2 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND (TIDIGARE ASPERGERS SYNDROM) 

Atypisk autism, genomgripande störningar i utvecklingen och Aspergers syndrom är 

alla namn på tillstånd som återfinns hos en grupp som inte helt uppfyller kraven för 

autism (Eisenmajer et al, 1996) men ändå befinner sig på den milda delen av 

autismspektrumet.  

Aspergers syndrom (AS) upptäcktes för första gången 1944 av Hans Asperger och är en 

diagnos som i många fall är mycket lik autism, men med vissa undantag. Vilka 

undantagen är beror mycket på vilket diagnostiskt ramverk man använder sig av. 

Mattila et al (2007, s. 637, tabell 1) belyser skillnader och likheter mellan fyra olika 

nutida diagnosramverk och noterar att det är oerhört få krav för diagnos som delas av 

de olika ramverken. Endast Social impairments av varierande slag är ett krav för 

diagnos i samtliga ramverk. Ehlers och Gillberg (1993) noterar två typer av 

diagnostyper; den ena (Gillbergs egna) riktad mot aktiva men udda fall där individen 

ofta är fixerad på få och smala intresseområden och den andra (Peter Szatmaris) riktad 

mot passiva fall där social isolering ofta förekommer.  

Dessa fyra olika diagnosramverk ger också en ofullständig överblick över potentiella 

symptom hos individer med AS. Möjliga symptom kan inkludera (fritt översatt från 

Benjamen, 2007; National Cancer Institute, 2014): 
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 Oförmåga eller svårighet att uppfatta sociala signaler 

 Oförmåga eller svårighet att tolka kroppsspråk 

 Oförmåga eller svårighet att påbörja eller underhålla en konversation eller följa 
turtagning 

 Svårighet att upprätthålla vänskaper med personer i samma ålder 

 Avsaknad av spontanitet i delning av intressen eller prestationer med andra 
människor  

 Ogillande inför förändring av rutiner 

 Avsaknad av uppvisad empati 

 Svårigheter att uttrycka sig och svara korrekt på i sociala och emotionella 
sammanhang 

 Formellt språkbruk som är icke-representativt för individens ålder 

 Överdriven vilja att prata mycket om favoritintressen, ofta ensidiga 
konversationer (monologer), verbaliserar ofta inre tankar 

 Undviker ögonkontakt eller upprätthåller onaturlig sådan 

 Har ovanliga ansiktsuttryck eller kroppsställningar 

 Har ofta ett eller ett par favoritintressen som är abnorma i intensitet, ämne eller 
fokus. Dessa inkräktar ofta på andra aspekter av livet. 

 Fördröjd utveckling av motorik, ovanlig gångstil, dålig handstil 

 Abnormt repetitivt motorikbeteende 

 En upptagenhet med delar av objekt 

 Överkänslighet för eller överstimulering som resulterar av höga ljud, ljuskällor, 
smaker eller texturer 

Notera att vissa motsägelser i uppvisade symptom förekommer, exempelvis i frågan 

om delning av intressen. Detta kan ha att göra med Ehlers och Gillbergs (1993) ovan 

nämnda resonemang om två typer av AS-diagnoser. Distinktion mellan AS och AST 

görs sällan vid forskning på tidsuppfattning.  I Janeslätt (2010) och Wallace & Happé 

(2008) görs ingen distinktion mellan AS och AST (de benämns enbart som AST), 

medan Szelag et al (2004) inte nämner AS alls. I det senare fallet antas därför AST 

inkludera även AS. 

Dessa tidigare svårigheter i konsekvent diagnosticering är förmodligen en bidragande 

faktor till varför den nuvarande AS-populationen är så heterogen, då den inkluderar 

både individer som ligger långt under genomsnittlig begåvning och förmåga till social 

anpassning samt individer med hög begåvning och hög förmåga till social anpassning 

(Mattila et al, 2007). I den senaste versionen av Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), har AS, autistiskt 

syndrom, desintegrativ störning och genomgripande störningar i utvecklingen alla 

samlats under samma diagnos; autismspektrumtillstånd. Samtliga diagnosticerade 

med någon av de fyra utdaterade diagnostermerna borde enligt American Psychiatric 

Association (2013) även uppfylla kraven för diagnosticering av 
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autismspektrumtillstånd. Enligt Läkartidningen (Bejerot & Nordin, 2014) kommer 

denna förändring med säkerhet återspeglas i kommande ICD-11 som förväntas komma 

ut 2017. Med anledning av detta refereras Aspergers syndrom (AS) fortsättningsvis till 

som autismspektrumtillstånd (AST). 

Det finns också forskning som indikerar att barn med AST har problem med att 

generalisera kunskap från en domän till en annan (Koegel et al, 2001), vilket kan ge 

implikationer för design av hjälpmedel. Man kan därför tänka sig att det är att föredra 

att träningsdomänen är så lik verkligheten som möjligt för att minimera kraven på 

generalisering från en domän till en annan. 

2.3 AUTONOMI OCH SJÄLVSTÄNDIGHET 

Definitioner av autonomi och självständighet hämtas (fritt översatt) från Arvidsson 

och Jonsson (2006). Autonomi definieras som att ha rätten att bestämma själv över 

sitt eget liv. Att kunna bestämma vad man vill eller inte vill göra. Självständighet 

definieras som att utföra en aktivitet utan hjälp eller med mindre hjälp än innan. 

Arvidsson och Jonsson (2006) anpassade från början dessa från bland andra Mallander 

(1999) och Proot et al (1998). Då samtliga originalartiklar inte längre finns tillgängliga 

utgår de översatta definitionerna från Arvidsson och Jonssons anpassade definitioner.  

Hjälpmedel kan bidra till både sänkt och ökad självständighet och autonomi, beroende 

på hjälpmedlets design. En ökning av självständighet sker exempelvis då brukare får 

möjlighet att utföra aktiviteter på egen hand, som exempelvis ta en morgondusch. 

Hjälpmedlet kan bistå brukaren genom att bedöma hur lång tid en dusch bör ta, till 

exempel 15 minuter, istället för att brukaren duschar en timme för att han/hon tappat 

bort tiden. Detta kan också bidra till ökad autonomi då brukaren nu själv kan 

bestämma om och när de vill ta en dusch. En sänkning av självständighet sker till 

exempel då brukaren får ett hjälpmedel som de inte förstår sig på, vilket gör att de 

behöver ta hjälp av personal, vilket medför sänkt självständighet. En sänkning av 

autonomi kan ske när hjälpmedlet skrivs ut, till exempel om brukaren tvingas använda 

ett hjälpmedel de inte vill ha. 

Förmåga till tidsuppfattning kan också ha direkt påverkan på upplevd autonomi hos 

barn. En studie av Janeslätt et al (2009) visade på ett samband mellan barns förmåga 

till tidsuppfattning (det vill säga kombinationen av tidsupplevelse, tidsorientering och 

tidsplanering) och deras självuppskattade autonomi med hjälp av ett frågeformulär. 

Janeslätt (2009) har valt att inte se på autonomi som ett koncept separerat från 

självständighet, likt Arvidsson och Jonsson (2006), utan ser på det som ett samlat 
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begrepp för Arvidssons och Jonssons (2006) definitioner av autonomi och 

självständighet. Det involverar alltså både rätten och förmågan att bestämma över sitt 

eget liv, samt förmågan att utföra aktiviteter utan (eller med reducerad) hjälp. Denna 

uppsats utgår från antagandet att Janeslätt i samtliga artiklar sett på begreppet 

autonomi på samma sätt som i Janeslätt (2009), det vill säga som de båda begreppen 

självständighet och autonomi kombinerat. 

2.4 RELATERADE STUDIER AV TIDSUPPFATTNING 

Tidsuppfattning testas framförallt med en kombination av uppgifter som involverar 

estimation, production eller reproduction av tid. Dessa tre begrepp kan översättas till 

skattning, produktion och återgivning av en tidslängd. 

I skattningsuppgifter ombeds deltagaren bedöma längden på ett presenterat stimuli, 

till exempel hur länge en lampa lyser. I produktionsuppgifter får deltagaren ett 

tidsintervall i sekunder och ombeds producera denna längd på något sätt, till exempel 

genom att hålla en lampa tänd. I återgivningsuppgifter ombeds deltagaren försöka 

replikera längden på ett presenterat stimuli. Återgivning anses vara mest komplicerad 

eftersom den involverar både bedömning av en tidslängd och produktion av en 

tidslängd.  

Nedsatt förmåga till tidsuppfattning har i någon form upptäckts hos: 

 Barn (6-13 år) med ADHD (McInerney och Kern, 2003) 

 Tonåringar (12-19 år) med ADHD (Barkley et al, 2001) 

 En patient med skada på högra prefrontalcortex (Koch et al, 2002) 

 Barn och ungdomar (9-18 år) med AST (Wallace & Happé, 2008) 

 Barn (5-10 år) med ADHD, AST, utvecklingsstörning, samt fysiskt handikapp 
(Janeslätt, 2010) 

 Barn och ungdomar (9-16 år) med AST (Szelag et al, 2004) 

I Wallace och Happés studie från 2008 jämfördes tidsuppfattning för längre 

tidsintervaller (2, 4, 12, 15 och 45 sekunder) hos 25 barn och ungdomar (9-18 år) med 

autismspektrumstörningar (AST) med en IQ- och åldersmatchad kontrollgrupp. 

Resultatet visade på att individerna med AST presterade jämförbart med 

kontrollgruppen för estimerings- och produktionsuppgifter, men presterade bättre på 

återgivningsuppgifter. Enligt Wallace och Happé indikerar detta att tidsuppfattning 

för längre intervaller inte bara är intakt för individer med AST, utan att det i vissa fall 

är en styrka – förmodligen tack vare ett starkare eidetiskt minne hos dessa individer. 
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I studien av Janeslätt et al (2010) undersöktes tidsuppfattning hos 77 barn i åldrarna 5-

10 år. Dessa barn hade ett antal olika diagnoser, varav  13 ADHD, 14 AST, 20 

utvecklingsstörning, 20 var fysiskt funktionsnedsatta och 10 hade dubbla diagnoser av 

något slag. Dessa barn jämfördes mot en kontrollgrupp bestående av 89 barn. 

Deltagarna sorterades baserat på sina resultat in i olika grupper som baserades på 

förväntad utveckling för en viss ålder, sammanlagt användes fem olika grupper: 5 år, 6 

år, 7 år, 9 år och avvikande. Dessa grupper innehöll funktionsnedsatta barn i varierande 

grad, men ett övergripande tema var att medelåldern på de funktionsnedsatta barnen 

var högre än de normalutvecklade barnen i samma grupp. Detta indikerar enligt 

författaren att funktionsnedsatta barn har en genomgående normal, om än fördröjd, 

utveckling av tidsuppfattning. Det noteras också att den intra-individuella variationen 

i förmåga till tidsuppfattning är högre bland funktionsnedsatta barn. Ingen tydlig 

uppdelning efter diagnos upptäcktes vilket indikerar att diagnos inte är en stark 

bestämmande faktor för barnens förmåga till tidsuppfattning. 

En stor del av den forskning som bedrivits på området tidsuppfattning involverar 

laboratorietester av tidsintervaller under 90 sekunder. Det är oklart hur dessa relaterar 

till de längre tidsintervaller som ofta figurerar i tidsplanering. Vidare är det också 

oklart hur dessa resultat, som kommer från labbmiljö, relaterar till situationer som 

uppstår för individer i deras vardag. 

I skrivande stund har ingen forskning rörande träning av tidsuppfattning hos personer 

med AST eller träning av tidsuppfattning överhuvudtaget hittats. Det antas att barn 

och ungdomar med AST kan förbättra sin förmåga till tidsuppfattning om konceptet 

tid görs mer konkret genom att lära dem hur lång tid vissa aktiviteter tar 

(tidsupplevelse), samt hur tidsbegrepp relaterar till varandra (tidsorientering). Det är 

på detta antagande Pussla med tid (2012) bygger. Enligt skaparen av Pussla med tid 

(2012), Pamela Gustafsson, har detta visat positiva resultat. Med anledning av 

forskningsbrist på området anses det vara en en god idé att utgå från att försöka 

konkretisera konceptet tid som en del i tidsuppfattningsträningen. 

2.5 UNDERHÅLLNING, ENGAGEMANG OCH LÄRANDE 

Utgångspunkten för denna studie är att underhållning och engagemang i engelskan 

motsvaras av enjoyment och engagement, vilkas definitioner och mätstrategier 

diskuteras nedan. 
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2.5.1 Underhållning 

Som Lin et al. (2008) nämner är det svårt att hitta en precis och vedertagen definition 

av underhållning, därför existerar många olika modeller av konceptet underhållning. 

Sweetser & Wyeth (2005) noterar att tidigare modeller av underhållning fokuserat på 

individuella aspekter och därmed inte lyckats fånga in konceptets helhet. De föreslog 

därför en modell som bygger på Csikszentmihalyis idéer om flow. Denna modell bygger 

på åtta grundpelare baserade på de åtta grundpelarna från flow: 

1. En uppgift som kan slutföras 
2. Förmågan att koncentrera på uppgiften 
3. Att koncentration på uppgiften är möjlig eftersom uppgiften har tydliga mål 
4. Att koncentration på uppgiften är möjlig eftersom uppgiften ger direkt 

återkoppling 
5. Förmågan att uppleva kontroll över handlingar 
6. En djup men obesvärad inlevelse som minskar medvetenheten om vardagliga 

frustrationer 
7. Omsorg om jaget försvinner, men utmynnar i starkare upplevelse av jaget 
8. Känsla för hur tiden passerar förändras  

Fritt översatt från Sweetser & Wyeth (2005, s. 4). 

Även om flow-idén är ett populärt grundkoncept för modeller av underhållning finns 

ett potentiellt problem med Sweetser och Wyeths modell. Eftersom den bygger på flow 

kan den anses likna en modell av engagemang mer än underhållning då många delar 

av flow även kan inkluderas i modeller av engagemang. Exempel på aspekter som delas 

av modeller av engagemang är ett starkt fokus på koncentration och ett djupt 

engagemang som får vardagen att verka mindre frustrerande. Samtidigt kanske 

modellen är för begränsad och inte tillräckligt inklusiv, som Lin et al (2008) poängterar 

kan vi ha underhållande upplevelser utan att egentligen uppfylla kraven för flow. 

Eftersom målet med denna studie är att ta fram en produkt som är både underhållande 

och engagerande är det av intresse att i större utsträckning behandla underhållning 

och engagemang som separata koncept. Därav anses det vara en bra idé att använda 

en modell som i större utsträckning täcker in ett större område än enbart engagemang. 

Lin et al presenterade 2008 en modell som inte enbart bygger på idéer om flow. 

Modellen skiljer sig från Sweetser och Wyeths eftersom den involverar positiv affekt 

och uppfyllelse av medvetna eller omedvetna behov eller önskemål. Innefattandet av 

positiv affekt är viktigt, eftersom det kopplats till både högre motivationsnivåer och 

högre inlärning (Sabourin & Lester, 2014; Rowe et al, 2011). 
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Lin et als modell ger en mer inklusiv syn på underhållning än Sweetser och Wyeths 

och innefattar de tre aspekterna engagemang, positiv affekt och uppfyllelse. 

Hur underhållande någonting upplevs som beror på dessa tre underliggande koncept 

enligt Figur 1 nedan. 

Modellen i Figur 1 ovan behandlar engagemang som en del av underhållning, medan 

vissa tidigare studier behandlat engagemang som ett fristående koncept (O'Brien & 

Toms, 2010; O'Brien & Toms, 2008).   

FIGUR 1. MODELL AV BEGREPPET ENJOYMENT ENLIGT LIN ET AL (2008). 
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2.5.2 Engagemang 

O'Brien och Toms definierar engagemang som ”(…) a quality of user experiences with 

technology that is characterized by challenge, aesthetic and sensory appeal, feedback, 

novelty, interactivity, perceived control and time, awareness, motivation, interest, and 

affect.” (O'Brien & Toms, 2008, s. 1). O'Brien och Toms modell är processorienterad, 

engagemang resulterar från användandet av systemet och varierar i intensitet under 

användandets gång (se O'Brien & Toms, 2008, s. 12, figur 1) (se även Figur 2 nedan).  

Värt att notera är att denna modell av engagemang till viss del innefattar positiv affekt 

vilket är starkt kopplat till underhållning, så det verkar finnas en nivå av interaktivitet 

mellan koncepten underhållning och engagemang. 

2.5.3 Lärande 

Hur påverkas inlärning hos användare av ett mer underhållande och engagerande 

medium? Enligt Sabourin och Lester (2014) finns ett antal kopplingar mellan positiv 

affekt (i form av koncentration, lycka och spänning) och ökad inlärning genom: 

 Bättre val av strategier 

 Ökad envishet 

 Bättre användning av mentala resurser 

Det antas därför att det är möjligt att öka inlärningseffekten genom att fokusera på att 

stödja framkallandet av dessa affekter. En studie involverande spelet Crystal Island, ett 

spel där elever lär sig mikrobiologi genom att undersöka en smitta på en ö, har också 

det visat på ett samband mellan ökad affekt och ökad inlärning (Rowe et al, 2011). 

FIGUR 2. MODELL AV BEGREPPET ENGAGEMENT ENLIGT O'BRIEN OCH TOMS (2008). 
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Det finns också kritiska röster kring affekt och lärande. Bland annat noterar Rieber och 

Noah (2008) att viss implicit inlärning sker, men att det finns svårigheter i att översätta 

denna till explicit kunskap (vilket normalt är det som eftersöks vid exempelvis prov), 

de noterar att en extern aktör (som till exempel en lärare) kan assistera med att göra 

kunskapen extern och tillgänglig för användaren. Det skulle kunna vara en god idé att 

på något sätt bygga in detta i spelet, till exempel genom att inkludera en reflektiv 

modul av något slag. En studie av Annetta et al (2009) där en grupp fick spela ett spel 

med avsikt att lära ut genetik visade inte några samband mellan engagemang och 

inlärning, men noterade däremot att affekt kan spela en stor roll då den bidrar till ökat 

engagemang och att denna aspekt bör undersökas närmare i framtida studier. 

En problematik med många av de studier som gjorts på området är att de medium som 

används varierar kraftigt. Inom exempelvis domänen spel saknas ofta en konkret 

definition av vilket sorts spel som används och hur dess olika komponenter påverkar 

slutresultatet. Detta medför en svårighet i tolkningen av resultaten, samt bidrar till 

lägre generaliserbarhet då spelen (och därmed testsituationerna) är unika. Exempelvis 

noterar Rieber (1996) att motivationsnivåer beror av sättet på vilket en fantasymiljö 

implementeras. Om miljön och lärandeuppgifterna är starkt integrerade innebär detta 

att om användaren är intresserad av miljön blir denna per automatik intresserad av 

lärandeuppgifterna, eftersom det inte går att särskilja dessa från spelmiljön och 

spelvärlden. När det gäller den aktuella målgruppen bör denna riktlinje möjligen inte 

följas helt ut eftersom individer med AST kan ha problem med generalisering från en 

domän till en annan (Koegel et al, 2001). Lärandeuppgifter och spelmiljö bör möjligen 

vara integrerade till den grad att intresse för lärandeuppgifterna ökar, men utan att 

dessa hamnar för långt bort från verkligheten för att brukaren ska kunna överföra 

kunskap från speldomänen till verkligheten. 

Hur ett designkoncept ska göras underhållande och engagerande är svårt att säga. Det 

finns ingen konkret tillämpbar forskning som pekar ut styrande kvalitéer som 

åstadkommer dessa responser hos användare. Med anledning av detta anses det vara 

en god idé att i största möjliga mån tillämpa generella riktlinjer gällande design av spel 

(både traditionellt kommersiella och i utbildningssyfte), exempelvis Yu (2011) och 

Rosewater (2011). Rosewaters riktlinjer är av intresse eftersom de ger en överskådlig 

bild över vilka delar ett lyckat spel (i detta fall kortspelet Magic: The Gathering) 

innehåller. Tyvärr innehåller Rosewaters artikel riktlinjer som inte är speciellt 

nyanserade, exempelvis riktlinje nio ”fun”, som noterar att ett spel måste vara roligt 

utan att gå in på mer detaljer kring hur detta kan åstadkommas. Tyvärr innehåller 

många riktlinjer bristande eller ingen information kring underhållning och 

engagemang. Vissa utelämnar helt diskussioner kring underhållning (Francis, 2011) 

eller innehåller inte tillräckligt djupgående analyser eller riktlinjer (Rosewater, 2011; 
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Gaudio, 2014; Bruckman, 1999). Blythe och Hassenzahl (2005) presenterar en 

övertygande konceptuell modell av underhållning, vilken gör skillnad på begreppen 

fun och pleasure, men praktiska implikationer och mätverktyg för dessa diskuteras ej. 

Sammanfattningsvis verkar forskningen indikera att det är designmässigt fördelaktigt 

att: 

 Inkludera reflektiva element eller moduler i designen med syfte att stödja 
översättning från implicit till explicit kunskap 

 Stödja framkallandet av positiva affekter (i form av koncentration, lycka och 
spänning) 

 Försöka åstadkomma en lagom nivå integration mellan spelmiljö och 
lärandeuppgifter där lärandeuppgifter är kopplade till spelmiljön till den grad att 
intresse för dessa ökar utan att generalisering av kunskap försvåras för mycket för 
barn och ungdomar med AST 

Dessa riktlinjer ger en indikation om i vilket håll designarbetet bör sträva. 

2.6 INRE OCH YTTRE MOTIVATION 

När man pratar om motivation är det inte enbart mängden motivation som varierar 

utan också källan till motivationen. Man talar bland annat om inre (intrinsic) och yttre 

(extrinsic) motivation (Ryan & Deci, 2000). En person som drivs av inre motivation 

utför aktiviteter för utmanings och skojs skull och drivs av den positiva upplevelse som 

själva utförandet av aktiviteten medför. En person som drivs av yttre motivation utför 

aktiviteter för externa belöningar eller resultat. Det är inte nödvändigtvis bättre med 

den ena typen eller den andra även om yttre motivation traditionellt setts som den 

svagare av de två. Detta beror troligen på bilden av en person som motvilligt utför en 

uppgift enbart på grund av en utlovad extern belöning, vilket inte alltid är fallet. I 

verkligheten, speciellt i utbildningssammanhang, är det dock så att man sällan kan 

förlita sig på inre motivation utan behöver använda sig av yttre. Detta projekt har 

utförts med en pragmatisk syn på motivation – det spelar ingen roll om 

motivationskällan är intern eller extern sålänge den motiverar individen till att utföra 

aktiviteten. 
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2.7 SCAFFOLDING 

Scaffolding är ett begrepp med ursprung i Woods et al (1976). Begreppet scaffolding 

beskriver ett interaktivt system för problemlösning involverande en lärare och en elev. 

I detta system försöker läraren: 

 Få elevens uppmärksamhet 

 Minska möjliga val inom uppgiften till hanterbara nivåer 

 Upprätthålla riktning och motivera eleven i uppgiften (inklusive skapande av 
motivering för att fortsätta med en svårare nivå) 

 Notera relevanta delar av uppgiften 

 Kontrollera frustration 

 Demonstrera lösningar när eleven identifierat dem 

Genom att i början bidra med en hög nivå av scaffolding kan en elev angripa svårare 

problem som eleven normalt inte skulle klara av själv. Genom att göra detta utvecklar 

eleven de kunskaper som krävs för att lösa problemen och blir därmed mer och mer 

självständig. Nivån av scaffolding minskas därför kontinuerligt i takt med att eleven 

blir duktigare. Lärarens roll förändras från guide till bollplank och slutligen klarar sig 

eleven på egen hand.  

2.8 SPELMEKANIK 

Då begreppet spelmekanik diskuteras och refereras till under kommande text 

presenteras här en definition och förklaring av begreppet. Definitionen av spelmekanik 

hämtas från Sicart (2008): 

“Game mechanics are methods invoked by agents, designed for interaction with the game 

state” (Sicart, 2008) 

Denna definition innebär att spelmekaniker är tillgängliga både för spelaren och 

artificiella agenter i spelet, att spelmekaniker är metoder med vilka en agent 

interagerar med spelvärlden, och att dessa interaktioner påverkar spelvärlden på något 

sätt. Typiska exempel på spelmekaniker är att kunna hoppa, springa, skjuta och så 

vidare. Begreppet spelmekaniker är inte att förväxla med det relaterade begreppet 

spelregler, vilket refererar till lagar som bestämmer hur spelmekaniker kan användas 

och vad konsekvenserna av att använda dessa blir. 
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2.9 IMPLIKATIONER FÖR DESIGN 

I följande del presenteras ett antal implikationer för designarbetet med utgångspunkt 

i den tidigare diskuterade teorin. Inom konceptet tidsuppfattning finns tre 

underordnade begrepp som en konceptdesign kan fokuseras på. Av dessa tre verkar 

tidsorientering och tidsplanering vara områden som barn och ungdomar i målgruppen 

kan ha problem med vilket gör att det är fördelaktigt att fokusera på att i designen 

inkludera spelmekaniker som låter användare utföra uppgifter som rör dessa områden. 

Man kan också tänka sig att implementera ett scaffolding-system i spelet i syfte att 

ytterligare förstärka inlärningseffekten. 

Barn och ungdomar i åldrarna 14-18 med AST är en oerhört heterogen målgrupp, vilket 

dels skulle kunna bero på en tidigare inkonsekvens i tillgängliga diagnosramverk. 

Detta är förmodligen en bidragande faktor till varför två individer med AST kan skilja 

sig så mycket från varandra i frågan om kognitiva och sociala förmågor. Ytterligare en 

bidragande faktor är målgruppens åldersspann, då en 14-åring kan skilja sig väldigt 

mycket från en 18-åring i fråga om vad som anses engagerande och underhållande ur 

ett spelperspektiv. Med anledning av detta vore det fördelaktigt att arbeta med flera 

prototyper så långt som möjligt i designarbetet, för att på så sätt potentiellt kunna 

täcka in ett större intresseområde och se vad som tilltalar vilka individer. Ytterligare 

en viktig aspekt blir att låta svårighetsgraden variera på ett sätt som gör spelen lagom 

utmanande för en bred målgrupp. 

Att personer med AST uppvisat svårigheter i att generalisera från en domän till en 

annan resulterar i ytterligare svårigheter för designarbetet. En stor del av kärnan i 

utbildningsspel handlar om att transformera en tråkig aktivitet, som till exempel lösa 

mattetal, till en roligare aktivitet, exempelvis styra koordinatsystemet på ett 

rymdskepp genom att lösa mattetal. Enligt nyckelintressenten kan detta dock innebära 

problem för personer med AST eftersom de kan ha svårt att koppla den transformerade 

aktiviteten till originalaktiviteten och därmed får svårt att generalisera sin kunskap 

från rymdskeppsdomänen till verkligheten. Detta problem försvåras ytterligare av den 

intra-individuella skillnad som återfinns hos personer med AST, vilket gör att dessa 

problem inte nödvändigtvis upptäcks under en datainsamlingsfas där ett begränsat 

antal deltagare deltar. Det är också omöjligt att säga hur stor andel av AST-

populationen som upplever dessa svårigheter och i hur stor grad.  

I skrivande stund har ingen forskning rörande träning av tidsuppfattning hos personer 

med AST eller träning av tidsuppfattning överhuvudtaget hittats. Som tidigare nämnt 

är det förmodligen därför en god idé att förlita sig på liknande tekniker som Pussla 
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med tid (2012) för att låta användare träna sin tidsuppfattning, då det enligt uppgift 

från nyckelintressenten gett positiva resultat. 

Designarbetet bör försöka inkludera reflektiva element i designen för att stödja 

processer som gör kunskapen explicit (i kontrast till implicit), vilket kan öka 

inlärningen. Designen bör också eftersträva framkallandet av positiv affekt i form av 

koncentration, lycka och spänning eftersom dessa kopplats till ökad inlärning. 

Slutligen är det av intresse att åstadkomma en lagom stark integration mellan 

spelmiljön och lärandeuppgifterna givet målgruppens potentiella svårigheter med 

generalisering. 
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3 ÖVERGRIPANDE PROCESS 

I detta korta kapitel beskrivs projektets övergripande process. Projektet innehöll ett 

antal delmoment vilka i sin tur innehöll ett antal metoder som användes. 

 Datainsamling (genom intervjuer och transkribering, se kapitel 4 Datainsamling) 

 Dataanalys (genom tematisk analys, se del 4.3 Tematisk analys) 

 Design (genom divergent konceptarbete, konvergent konceptarbete och skapande 
av pappersprototyper, se kapitel 5 Design) 

 Utvärdering (genom speltest av prototyper, se kapitel 6 Utvärdering med 
anställda på designföretag och 7 Utvärdering med brukare) 

Se Figur 3 nedan för en överblick över processen. 

 

FIGUR 3. ÖVERBLICK ÖVER PROJEKTETS PROCESS, METODER OCH RESULTAT. 

Under kommande kapitel beskrivs dessa delmoment och metoder mer ingående. 
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4 DATAINSAMLING 

Datainsamling inför designfasen skedde framförallt genom intervjuer. Dessa 

genomfördes dels med intressenter (nyckelintressent Pamela Gustafsson och 

föräldrar) samt brukare (vilka också var presumtiva användare). 

4.1 INTRESSENTINTERVJU 

En intressentintervju med syfte att etablera målgrupp och frågeunderlag genomfördes 

med Pamela Gustafsson innan resterande intervjuer med brukare och föräldrar. Frågor 

till denna intressentintervju togs fram delvis baserat på direktiv för 

intressentintervjuer från Goodwin (2011) och delvis baserad på den generella 

information om tidsuppfattning som insamlats under inledande litteraturstudier och 

tidigare informella samtal med intressenten. Frågorna rörde målgrupp, typer av 

användare, specifika frågor om design i relation till tidsuppfattning, fokus för design 

(nöje kontra nytta), effektmål, samt premisser för vidare kontakt sinsemellan (se Bilaga 

A – Frågor ).  

4.2 INTERVJUER MED BRUKARE OCH FÖRÄLDRAR 

Intervjuer skedde med barn och ungdomar (i åldrarna 11-18) som diagnosticerats med 

autismspektrumtillstånd eller liknande tillstånd. Det är värt att notera att 

åldersspannet på de intervjuade brukarna (11-18) skiljde sig något från den urspungliga 

tilltänkta målgruppen (14-18), detta var ett resultat av målgruppens svårtillgänglighet. 

4.2.1 Upplägg och frågeformulär 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur brukare upplevde sin vardag i relation 

till tidsplanering (och relaterade ämnen), med avsikt att använda denna information 

under den kommande designfasen. Med anledning av detta valdes ett semi-

strukturerat upplägg där ett dokument med intressanta frågor och ämnen togs fram 

på förhand baserat på litteraturstudien och den tidigare intressentintervjun med 

Pamela Gustafsson (som under denna studie varit nyckelintressent). Detta 

frågedokument gav intervjuerna ett visst fokus, men intervjuledaren var även öppen 

för potentiellt intressanta sidospår under genomförandet. Två olika dokument togs 

fram, ett för brukare (se Bilaga B – Frågor till brukare) och ett för brukares förälder 

eller föräldrar (se Bilaga C – Frågor till föräldrar). Frågor till brukare rörde 

fritidsintressen och nöjen, beskrivningar av brukarens vardagar och helgdagar, 

upplevelse av tid, brukarens inställning till och eventuella svårigheter med 
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tidsplanering, användandet av eventuella strategier och hjälpmedel för tidsplanering 

(och åsikter om dessa), samt huruvida brukaren trodde det skulle kunna vara kul att 

planera sin tid. Intervjufrågorna validerades innan intervju av Pamela, som förutom 

rollen som nyckelintressent även medverkat i studien som domänexpert genom sin 

yrkesroll som arbetsterapeut. Det ansågs även intressant att utforska brukares dator- 

och datorspelsvana eftersom litteratur och nyckelintressent hänvisade till datorspel 

som ett stort intresse bland ungdomar med AST. Innan intervjun fyllde brukare därför 

i en kort enkät där de uppgav ålder, diagnos, om de använt något hjälp medel innan 

(och isåfall vilket) samt självskattade sin frekvens av datoranvändning och frekvens av 

datorspel. 

Frågor till brukares förälder rörde brukarens tidsplanering i dagsläget, träning på 

tidsplanering i dagsläget, önskemål om förändring i brukarens tidsplanering, hur 

involverad föräldern är i brukarens tidsplanering, situationer där tidsplanering 

fungerar bra, användandet av strategier och hjälpmedel för tidsplanering,  behov av 

tidsplanering och struktur, samt hur ett nytt hjälpmedel skulle kunna se ut och 

fungera. 

4.2.2 Deltagare 

Deltagare representativa för den målgrupp som projektet fokuserade på rekryterades 

vilket innebar att de i största möjliga mån skulle: 

 Vara mellan 14-18 år 

 Ha diagnosticerad AST i någon form 

 Ha, kunna tänkas ha eller kunna tänkas komma att ha problem med 
tidsplanering, tidsuppfattning eller tidsorientering 

Då kontakt med denna grupp människor är svår att etablera på egen hand användes 

nyckelintressentens kontaktnät för att genom ett bekvämlighetsurval komma i 

kontakt med ett antal potentiella deltagare. 

Dessa kontakter resulterade slutligen i totalt tre intervjuer med både brukare och 

föräldrar. De brukare som deltog i intervjun var pojkar/män mellan 11 och 18 år, 

medelåldern var 14 år. De angav alla att de använde datorn minst en gång per dag och 

att de spelade datorspel minst en gång per dag. Samtliga deltagare var diagnosticerade 

med AST. En av deltagarna med AST var även diagnostiserad med ADD. 
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4.2.3 Genomförande 

Intervjuerna skedde på lugn och avskiljd plats. I de fall brukare ackompanjerades av 

förälder gavs  brukare och förälder alternativen att intervjuas samtidigt eller en i taget. 

För de intervjuer som skedde en och en intervjuades brukaren först och föräldern 

efteråt. En av intervjuerna skedde individuellt med brukare och förälder, de andra två 

skedde gruppvis. Generellt sett gick intervjuerna till så att deltagaren (eller deltagarna) 

först gavs en kort introduktion innehållandes information om vem moderatorn var, 

vilket syfte intervjun hade, samt hur interaktionen under den kommande intervjun 

skulle komma att se ut. De ombads därefter läsa och skriva på samtyckesblanketter för 

deras och deras minderåriga barns deltagande. Därefter ombads brukaren fylla i 

enkäten om datorvana. I vissa fall fylldes enkäten i av intervjuledaren efter att ha ställt 

frågor om brukarens datorvana till brukaren. 

Ytterligare ett par specifika riktlinjer för intervjuer med barn och ungdomar med AST 

följdes: 

 Moderatorn försökte i så stor utsträckning som möjligt undvika utdragen 
ögonkontakt under intervjun 

 Moderatorn satt bredvid eller snett emot intervjudeltagaren 

 Intervjudeltagare gavs tillgång till papper och penna 

Syftet med dessa riktlinjer var att underlätta intervjusituationen för deltagare med 

AST, riktlinjerna kom från Pamela Gustafsson. 

Inspelningar från intervjuerna transkriberades med syfte att möjliggöra senare 

tematisk analys. Eftersom syftet var just detta och inte att mer ingående analysera 

diskursen valdes en ytlig transkriberingsmodell där inspelningarna överfördes till text 

utan att notera talpauser, turtagning, tonhöjd och dylikt. 

4.3 TEMATISK ANALYS 

Den transkriberade datan från intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys 

modellerad efter Braun och Clarke (2006).  

4.3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Syftet med analysen var att ta fram teman relaterade till frågeställningen, det vill säga 

tidsuppfattning, autonomi och underhållning. Således var analysen mer teoretiskt 

driven än induktivt datadriven då analysen utgick från en specifik frågeställning och 

inte var helt datastyrd. Av samma anledning söktes ingen övergripande bild av hela 
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datasetet, utan analysen riktades mot de frågeställningar som studien bygger på. Den 

epistemologiska utgångspunkten för analysen präglades av den 

essentialistiska/realistiska ansats som presenteras i Braun och Clarke (2006) med syfte 

att konstruera semantiska teman. Detta innebar att den information deltagarna bidrog 

med ansågs reflektera deras egentliga åsikter och verklighet och det gjordes ingen 

vidare analys av de underliggande (latenta) orsakerna till hur deras åsikter formats. 

4.3.2 Praktiskt utförande 

Analysen påbörjades först efter datainsamlingens slutförande och inspirerades av den 

sexstegsprocess som presenteras i Braun och Clarke (2006): 

1. Bekanta sig med datan 
2. Skapa inledande koder 
3. Leta efter teman 
4. Granska teman 
5. Definiera och namnge teman 
6. Producera rapport 

Eftersom den tematiska analysen under denna studie endast representerade en mindre 

del av forskningssyftet tillämpades Braun och Clarkes metod inte fullt ut. Samtliga steg 

utfördes, men i mindre rigorös tappning. Ingen validering av koder och teman av 

någon annan än författaren till artikeln skedde, vilket kan ha resulterat i mindre 

genomtänkta teman. Ingen tematisk karta över teman skapades. En kort beskrivning 

av tillvägagångssättet följer nedan: 

Steg ett innebar ett antal genomläsningar av den transkriberade datan med syfte att 

skapa en implicit övergripande bild över materialet inför kommande faser. 

I steg två kopplades koder direkt till utdrag från den transkriberade datan. Syftet med 

koderna var att, med hjälp av ett par meningar, beskriva en större datasekvens. 

Exempelvis kunde en ordväxling om brukarens helgsysselsättning beskrivas med 

koden På helgdag: spelar dator ungefär sex timmar per dag. 

I steg tre togs preliminära teman fram genom att koder tolkades ytterligare, syftet med 

dessa preliminära teman var att göra en första ansats till att ordna koderna i kategorier. 

Koden På helgdag: spelar dator ungefär sex timmar per dag resulterade exempelvis i det 

preliminära temat Brukaren spelar mer datorspel på helger. 
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Steg fyra utfördes som en reflektionsfas där samtliga preliminära teman (och dess 

koder) gicks igenom med syfte att leta efter avvikelser mellan dem och de koder de 

innehöll. 

Steg fem innebar fastställande av slutgiltiga teman, exempelvis ordnades det 

preliminära temat Brukaren spelar mer datorspel på helger under det slutgiltiga temat 

Brukarens primära intresse/fritidssysselsättning är datorspel.  

Steg sex involverar hur data bör presenteras och tas inte upp här. 

4.4 INTERVJURESULTAT 

Resultaten från intervjuerna visas här i form av prevalenta nyckelteman. Ett tema har 

ansetts inneha en  nyckelroll om det: 

 Förekom ofta under intervju med samma deltagare 

 Förekom under flera intervjuer med olika deltagare 

 Ansågs ha stark koppling till forskningsfrågan 

De nyckelteman som tagits fram visas i Tabell 1 och Tabell 2 nedan. Tabell 1 visar 

nyckelteman vars källa är brukarna själva, medan Tabell 2 visar teman vars källa är 

föräldrar. Kolumnen frekvens visar antalet gånger temat noterats under intervjuerna, 

medan kolumnen källfrekvens avser hur många olika brukare eller föräldrar temat kan 

kopplas till. Ett tema med fem i frekvens men ett i källfrekvens har alltså förekommit 

minst fem gånger under en intervju. Ett tema med två i frekvens och två i källfrekvens 

har förekommit en gång per intervju under två intervjuer. 

Tema Frekvens Källfrekvens 

Brukarens primära intresse/fritidssysselsättning är datorspel 5 3 

Brukare spelar spel för social interaktion 4 2 

Brukare går upp ungefär samma tid varje dag 3 2 

Brukare upplever att digital tid oftast är lättare att läsa av 2 2 

Brukare använder ibland mobilalarm för att påminna sig själv om/hålla koll på 
specifika klockslag 

2 2 

Brukaren har haft kontakt med habiliteringsverksamhet tidigare 2 2 

Brukare har tidigare testat timstock för mätning av aktiviteter 2 2 

Brukaren upplever inte att han har problem med tidsuppfattning 5 1 

Brukare klarar av att hålla koll på specifika klockslag själv 3 1 

TABELL 1. NYCKELTEMAN FRÅN BRUKARE. 
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Nedan följer ett antal utdrag som illustrerar de teman (ur Tabell 1 ovan) med högst 

frekvens. En beskrivning av utdragets kontext återfinns i efterföljande 

klammerparentes. 

4.4.1.1 Brukarens primära intresse/fritidssysselsättning är datorspel 

 "Jag brukar få sitta framför datorn och spela spel oftast." [om 
fritidssysselsättningar] 

 "[...]minst nån timma varje dag brukar jag köra." [om speltid under vardagar] 

 "Jag håller inte direkt reda på tiden, men jag gissar att det är ungefär då sex timmar 
minst under en dag." [om speltid under helgdagar 

 "Ehm, just nu är det väl mest dator. Data sova. Ta igen mej efter skolan. På helgen 
kanske jag är med nån kompis." [om fritidssysselsättningar] 

4.4.1.2 Brukare spelar spel för social interaktion 

 "[...]ja om nån vill ha hjälp på det spelet då brukar jag gå in" [om varför brukare 
spelar ett mobilspel] 

 "Det är den sociala biten." [om varför brukaren spelar ett datorspel] 

 "Aa, socialt, det är inte så superkul när man kör själv" [om varför brukaren spelar 
ett datorspel] 

4.4.1.3 Brukare går upp ungefär samma tid varje dag 

 "Ungefär samma varje dag och det är väl ungefär sex o tretti till sex o fyrtio." [om 
när brukaren stiger upp på morgnarna] 

 ”Förut var det att jag steg upp när jag trodde att jag skulle hinna typ. Ah men jag 
räknade med att jag kanske skulle fika på några minuter, och duscha på tio. Så jag 
steg upp femton minuter innan jag skulle iväg. Nu är det så att jag kliver upp sen 
gör jag allt sen lägger jag mig och sover.” [om när brukaren stiger upp på 
morgnarna] 
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Tema Frekvens Källfrekvens 

Tolkning av varierande sociala intryck kräver mycket ansträngning från 
brukarens sida, resulterar i trötthet 

3 2 

Förälder kan tänka sig att involvera sig mer i tidsplaneringen 2 2 

Förälder tror brukaren behöver lära sig tidsplanera inför framtiden 2 2 

Drömhjälpmedel: förälder lägger in aktiviteter som brukaren utför och checkar 
av 

2 2 

Brukaren uppvisar inga problem med temporala begrepp 2 2 

Brukare avsätter inte tid till viktiga aktiviteter (t.ex. Läxläsning) 4 1 

Brukare undviker att försätta sig i stressade situationer 4 1 

Brukare har svårt att bedöma om han hinner med en aktivitet innan ett visst 
klockslag 

3 1 

TABELL 2. NYCKELTEMAN FRÅN FÖRÄLDRAR. 

Nedan följer ett antal utdrag som illustrerar de teman (ur Tabell 2 ovan) med högst 

frekvens. En beskrivning av utdragets kontext återfinns precis som tidigare i 

efterföljande klammerparentes. 

4.4.1.4 Tolkning av varierande sociala intryck kräver mycket ansträngning från brukarens 

sida, resulterar i trötthet 

 "Det är framförallt lördagar som du sover bort, och då har vi insett att det bästa är 
att han bara får sova. Sen på söndagarna då har du ju energi, då är du ju med." [om 
brukarens sovvanor] 

 "[...]men jag tror att just det här med skolan det är så jobbigt för honom i skolan för 
det är för mycket intryck hela tiden och han är helt slut när han kommer hem, går 
och lägger sig supertidigt, lägger sig sju på kvällen. Jag tror att det är mer det, han 
är så fokuserad på att han ska klara av det här med tiden han ska klara av den 
lektionen börjar då och då ska jag ha med det här att all energi går åt till det." [om 
varför förälder tror brukaren har svårt att organisera sig] 

4.4.1.5 Förälder kan tänka sig att involvera sig mer i tidsplaneringen 

 "Nä jag skulle vara villig o lägga ner massor med tid för att det skulle funka och att 
du skulle fixa allting själv." [om potentiell ökning av arbete för förälder för att nå 
resultat med tidsplanering] 

 "Jaa det, oh ja. Och vi har ju försökt göra det också." [om potentiell ökning av 
arbete för förälder för att nå resultat med tidsplanering] 
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4.4.1.6 Förälder tror brukaren behöver lära sig tidsplanera inför framtiden 

 "[...]däremot så ser vi ju att han har problem me de, å ja vet att man blir 
vuxen...därför kommer han behöva den hjälp- o lära sig saker när man är vuxen är 
mycket jobbigare" [om begynnande tecken på svårigheter med tidsorientering hos 
brukaren] 

 "[...]det blir ju lite jobbigt framförallt med tanke på att...ja du ska ju helst klara dig 
själv snart." [om brukarens nuvarande svårigheter med tidsorientering och 
planering] 

4.5 ANALYS AV INTERVJUDATA 

För de intervjuade brukarna var datorspel ett stort intresse. Samtliga deltagare 

spenderade flera timmar per dag på datorspel och det var deras primära intresse eller 

fritidssysselsättning. En av brukarnas föräldrar noterade att hen inte var säker på om 

det var ett genuint intresse eller något som gjordes för att ha något att göra, därav 

formuleringen intresse eller fritidssysselsättning. Två av brukarna nämnde social 

interaktion som en viktig anledning bakom varför just datorspel var ett stort intresse. 

Det är intressant givet deras AST-diagnos och det faktum att tolkning av sociala intryck 

(framförallt i skolan) verkar resultera i trötthet hos brukarna (se Tabell 2). En 

potentiell anledning till detta är att social interaktion i spel ofta är mycket förenklad i 

jämförelse med verkligheten och brukarna behöver därför inte anstränga sig för att 

tolka subtila sociala signaler via ansiktsuttryck, kroppsspråk och liknande. Detta kan 

ha att göra med varför social interaktion i spel generellt sett upplevs som något positivt 

snarare än ansträngande eller negativt. Ytterligare en potentiellt bidragande faktor till 

varför det sociala upplevdes som viktigt var att samtliga intervjudeltagare ofta spelade 

datorspel online tillsammans med sina verkliga umgängeskamrater. 

Flera av brukarna nämnde att de gick upp samma tid varje dag och en rutinbaserad 

vardag verkade göra det lättare för dem att hantera och strukturera sin tid. Detta 

gjorde att framförallt morgnar verkade fungera bra för brukarna. En förälder nämnde 

att brukaren var noga med att inte försätta sig i stressade situationer, eftersom han 

hade svårt att hantera stress.  

Två av brukarna upplevde inga svårigheter med att avläsa klockor men noterade att de 

föredrog digitala klockor framför analoga klockor. I ett fall gällde detta i synnerhet då 

den analoga klockan saknade siffror. En av brukarna nämnde en viss svårighet med att 

hålla koll på vilken av den långa och korta visaren som visade minuter respektive 

timmar, men tillade att detta enbart hände ibland. Enligt föräldrarna hade minst två 

av brukarna inga problem med temporala begrepp som halvtimme eller kvart.   
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Det vanligaste hjälpmedlet brukarna använde sig av var alarmfunktionen på sina 

mobiltelefoner. Denna funktion användes ofta för att hålla koll på specifika klockslag 

eller för påminnelser i allmänhet. Två av brukarna hade även provat att använda 

timstock i huvudsakligt syfte att mäta längd på aktiviteter men det var inget som 

brukarna använt en längre period. 

Två av brukarna hade haft kontakt med habiliteringsverksamhet tidigare och ett flertal 

föräldrar ställde sig positiva till att involvera sig mer i brukarens tidsplanering för att 

hjälpa brukaren träna. Ett flertal föräldrar ansåg dock att tidsplanering var något som 

de trodde att brukaren behövde träna på och lära sig klara på egen hand inför 

framtiden. 
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5 DESIGN 

Designdelen inleddes på grund av förseningar innan intervjudelen kunde slutföras. 

Detta innebar att de tidigare koncepten togs fram med en avsevärt mindre mängd 

information tillgänglig då någon explicit analys av komplett intervjudata ej genomförts 

ännu. 

5.1 DESIGNMETOD 

Designprocessen skedde i flera steg som inte nödvändigtvis utfördes linjärt. 

Inledningsvis skapades och utvärderades konceptskisser med fokus på divergens. När 

åtta varierade koncept tagits fram hölls en avstämning med nyckelintressenten där en 

diskussion om designens fortsatta riktning hölls. Att det var just åtta koncept som togs 

fram berodde på praktiska begränsningar då projektets tidsram krävde att processen 

fortskred. Efter avstämningen valdes två koncept som sedan ritades upp digitalt samt 

genomgick konvergenta förbättringar. Slutligen skapades två testbara 

pappersprototyper av spelen. 

5.1.1 Divergent konceptarbete och designrational 

Under det divergenta konceptarbetet producerades skisser som kontinuerligt 

utvärderades, skapade kunskap om lösningsrymden och resulterade i nya skisser 

(Buxton, 2010, s. 114) med syfte att skapa en mängd olika idéer om hur designen skulle 

kunna se ut. Fördelar, nackdelar, frågor och beslut som resulterat från utvärdering av 

skisser presenterades i direkt anslutning till dessa genom explicit design rationale 

(Buxton, 2010, s. 149). Detta skedde i form av plus- och minustecken för fördelar och 
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nackdelar, frågetecken för frågor samt utropstecken för tagna beslut. Se Bild 1 nedan 

för ett exempel på sådan skiss. 

BILD 1. EXEMPELSKISS FRÅN KONCEPT 7. 

Genom att skissa, utvärdera, ifrågasätta och skissa igen skapades nya koncept 

kontinuerligt medan befintliga vidareutvecklades. Totalt togs åtta distinkta koncept 

av varierande kvalitet och utformning fram. Mer arbete skedde på vissa koncept 

beroende på hur lovande konceptet verkade. De koncept som togs fram gavs mer eller 

mindre genomtänkta namn för att enklare kunna hålla reda på vilket koncept som var 

vilket. Nedan följer beskrivningar och värderingar av de distinkta koncept som togs 

fram under arbetet. 

5.1.1.1 Tidsuppdraget (koncept 1) 

Tidsuppdraget involverade två användare; en moderator och en brukare. Moderatorns 

uppgift var att skapa uppdrag som brukaren kunde utföra samt belöningar som 

brukaren kunde köpa. Belöningarna var tänkta att vara verkligen (snarare än virtuella) 

och kunde vara mindre eller större beroende på hur moderatorn valde att utforma 

dessa. Moderatorn kunde till exempel skapa uppdrag som planera din förmiddag 

imorgon eller planera in tre läxläsningstimmar den här veckan. Varje uppdrag hade en 

titel, en beskrivning och ett antal poäng som brukaren utlovades vid slutförande av 

uppdraget. Brukaren kunde sedan se vilka uppdrag som var tillgängliga och bestämma 

sig för vilka hen ville utföra. När brukaren accepterat och ansåg sig ha slutfört ett 

uppdrag meddelade hen moderatorn om detta. Moderatorn bedömde sedan huruvida 

uppdraget slutförts på ett korrekt sätt eller ej. I det fall moderatorn var nöjd betalades 
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poängen ut till brukaren. Dessa poäng kunde brukaren sedan använda för att köpa 

verkliga belöningar som moderatorn skapat och prissatt tidigare. Dessa kunde till 

exempel vara bestämma maträtt eller en timmes datorspel. Vilka belöningar som fanns 

och vad de kostade var upp till moderatorn. Användaren hade även möjlighet att skapa 

aktiviteter och mäta längden på dessa och därmed bygga upp en databas över sina egna 

aktiviteter. Exempel på aktiviteter skulle kunna vara läxläsningstimme eller ta en 

dusch. Dessa skulle sedan kunna användas för att underlätta tidsplanering för 

brukaren genom att direkt kunna användas i ett schema (till exempel genom drag-

and-drop). Detta möjliggjorde också skapandet av uppdrag som relaterade till 

skapandet av aktiviteter och mätande av tidslängder på aktiviteter. Den största 

fördelen med koncept 1 var att eftersom spelet handlade om brukarnas egna vardag 

bedömdes kravet på brukarnas generaliseringsförmåga vara mycket lågt. Ytterligare en 

fördel var dess flexibilitet då uppdrag kunde vara inriktade på antingen tidsorientering 

eller tidsplanering. Samma flexibilitet gjorde att den potentiella långvarigheten för 

spelet inte begränsades av mängden innehåll eftersom innehållet skapades av 

moderatorn. Detta gjorde också att brukaren fick möjlighet att få skräddarsydda 

utmaningar som i bästa fall skulle kunna passa brukaren mycket bra. Samma 

flexibilitet skulle dock kunna vara negativ i de fall moderatorn inte var motiverad eller 

skapade uppdrag som inte passade brukarens förmågor. Konceptet ansågs dock vara 

tillräckligt intressant och ha tillräckligt hög potential för att tas vidare i 

designprocessen. 

5.1.1.2 User-CPU (koncept 2) 

User-CPU liknade Tidsuppdraget, med huvudskillnaden att ingen moderator 

behövdes då uppdragen skapades av spelet självt. Användaren skapade aktiviteter som 

exempelvis ta en dusch. Användaren kunde sedan mäta längden på aktiviteten i spelet 

för att ge aktiviteten en genomsnittlig längd som användes vid planering. Användaren 

fick sedan svara på frågor om sin planering exempelvis hur länge ser du på TV i 

eftermiddag?. Rätt svar gav användaren belöningar i form av virtuell valuta eller kistor. 

Valutan kunde användaren använda för att köpa accessoarer till en avatar medan 

kistorna kunde innehålla slumpmässiga belöningar i form av både valuta och 

accessoarer. Det huvudsakliga problemet med koncept 2 var att spelet förutsatte att 

användaren till viss del kunde planera på egen hand men hade som fokus att förbättra 

användarens tidsorientering (vilken behövs för att kunna tidsplanera). Risken blev då 

att de som skulle kunna använda spelet ordentligt (det vill säga de som kunde 

tidsplanera) inte skulle ha speciellt mycket nytta av det eftersom de redan skulle 

behöva kunna mycket av det som spelet lärde ut. En positiv egenskap var dock själva 

frågemodulen i sig då denna gav spelarna i uppdrag att reflektera över sin planering 

vilket skulle kunna hjälpa dem göra kunskapen explicit (Noah, 2008) (se 2.5.3 Lärande 
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för en djupare diskussion). Andra nackdelar var att konceptet hade en relativt lång 

uppstartsfas då användaren skapade och mätte längden på aktiviteter för användning 

i planeringsdelen. Att svårighetsgraden och nivån av scaffolding styrdes helt av spelet 

ansågs kunna vara både en nackdel och en fördel. Det är fördelaktigt att spelet styr 

dessa aspekter i det fall brukaren saknar en ambitiös och inläst moderator att förlita 

sig på (som i koncept 1) men i det fall en sådan finns ansågs det bättre att denna 

moderator styrde brukarens utveckling eftersom det skulle kunna resultera i en mer 

skräddarsydd och därmed bättre utmaningskurva vilket i sin tur skulle kunna leda till 

ökad motivation hos brukaren. Koncept 2 ansågs dock innebära många tekniska 

svårigheter som till exempel hur mängden scaffolding och den varierande 

svårighetsgraden skulle styras på ett bra sätt. 

5.1.1.3 Rebellion (koncept 3) 

Rebellion gav användare möjlighet att i en medeltida värld styra ett mindre fort vilket 

involverade att skicka ut undersåtar på olika uppdrag. Undersåtarna hade olika klasser 

och utrustning samt gick upp i nivå efter att ett visst antal uppdrag genomförts. Genom 

att svara på tidsorienterade frågor om de pågående uppdragen fick användare tillgång 

till extra resurser. Frågorna kunde till exempel vara hur länge pågår uppdraget ”hjälpa 

byborna”? eller vilka uppdrag är klara imorgon?. De resurser som tjänades in kunde 

spenderas på utrustning till undersåtarna, rekrytering av nya undersåtar eller 

uppgradering av fortet. De tillgängliga uppdragen blev svårare och svårare ju längre 

användaren kom i spelet och krävde ökande kunskap om vilka sorters klasser som 

fungerade bra ihop på vilka typer av uppdrag och vilken utrustning som var bäst för de 

olika undersåtarna. Även frågorna var tänkta att bli mer och mer komplexa. Slutmålet 

var att skaffa tillräckligt med tillgångar för att kunna göra uppror mot kungen. 

Nackdelar med koncept 3 involverade främst avsaknaden av uppgifter relaterade till 

tidsplanering samt dess höga krav på generaliseringsförmåga genom speldomänens 

starka avvikelse från verkligheten. Det var också svårt att på ett bra sätt inkludera en 

variabel svårighetsgrad som kändes naturlig och passande för spelkonceptet och 

domänen. 

5.1.1.4 NeoRunner (koncept 4) 

I konceptet NeoRunner tog användare kontroll över ett kurirföretag i en post-

apokalyptisk storstad. Användaren ansvarade i huvudsak för att tidsplanera 

leveransuppdrag för sina kurirer. Under uppdragen behövde användarna se till att 

kurirerna kunde ta sig från punkt A (start) till punkt B (leverans) genom att planera 

deras väg genom staden. I staden patrullerade även vaktrobotar som användaren var 

tvungen att undvika genom att se till att deras kurirer undvek robotarnas 
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patrulleringsområden. Användaren ansvarade också för att träna sina kurirer, hantera 

deras hälsa och andra egenskaper samt köpa utrustning till dem. Under spelets gång 

skulle användaren även svara på frågor som rörde leveransuppdragen. Nuvarande och 

potentiella kunder mailade användaren med frågor som när dyker vår leverans upp? 

och hur snabbt kan ni leverera ett paket till den här adressen?. Genom att svara korrekt 

på dessa frågor fick användaren poäng som kunde användas för att uppgradera kurirers 

egenskaper. En av de huvudsakliga svagheterna med koncept 4 var dock att en stor del 

av de uppgifter som rörde tidsplanering såg väldigt annorlunda ut jämfört med den typ 

av tidsplanering som görs av människor till vardags. Förvisso behövde användaren 

korrekt bedöma aktivitetslängder och tillgänglig tid på liknande sätt som i vanlig 

tidsplanering men själva planeringsbiten skedde mer implicit och på detaljnivå. Detta 

kombinerat med speldomänens avvikelse från verkligheten gjorde att kravet på 

generaliseringsförmåga ansågs vara mycket högt vilket i slutändan ledde till att andra 

koncept valdes för fortsatt arbete. 

5.1.1.5 Aversion (koncept 5) 

Aversion var ett koncept för ett stealth-spel ur förstapersonsperspektiv. Detta innebar 

att användarna gavs kontroll över en karaktär som de styrde från karaktärens 

perspektiv (också kallat förstapersons-perspektiv) med mål att lyckas ta sig igenom en 

bana utan att bli sedd. För att åstadkomma detta behövde användaren smyga sig nära 

vakter och hacka sig in i deras handdatorer. Detta gjorde att användaren fick tillgång 

till vaktens patrullscheman som kunde planeras om för att vid en viss tidpunkt i 

schemat ge användaren fri väg genom banan. Om användaren upptäcktes skulle det 

resultera i att användaren behövde starta om banan. Vakterna fick ej heller 

schemaläggas att patrullera för nära varandra eftersom de då skulle fatta misstanke. 

Variation introducerades genom att vissa vakters handdatorer var trasiga vilket gjorde 

att de endast hade papperskopior av sina scheman. Dessa skulle inte kunna ändras 

utan användaren behövde då hitta en annan vakt med fungerande handdatorer (och 

därmed justerbart schema). Detta gjorde i praktiken spelet svårare. Även om koncept 

5 ansågs mycket spännande eftersom det ansågs mycket likt vanliga datorspel (ej 

lärospel) fanns ett antal problem. Förutom det uppenbara problemed med höga krav 

på generaliseringsförmåga ansågs det svårt att utforma en bra strategi för scaffolding i 

spelet. Svårigheten varierades främst genom storleken på banorna, antalet vakter samt 

trasiga handdatorer vilket gjorde det svårt att bedöma om konceptet skulle kunna 

varieras nog för att bemöta den föredragna svårighetsgraden hos målgruppen (vilken 

vid det laget var helt okänd). 
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5.1.1.6 Diakrona sekvenser (koncept 6) 

Diakrona sekvenser gav användaren i uppdrag att skapa sekvenser av serierutor 

kombinerade med korrekta temporala uttryck. Användaren fick ett antal bilder ur en 

serie tillsammans med ett antal begrepp som först, och sedan och sist. Dessa skulle 

sedan kombineras för att skapa korrekt uppbyggda temporala sekvenser. De två 

huvudsakliga problemen med koncept 6 var att det handlade enbart om 

tidsorientering samtidigt som det krävde en medelhög generaliseringsförmåga genom 

att speldomänen till stor del var separerad från brukarnas verklighet. Detta gjorde att 

det inte passade in riktigt på den målgrupp som valts ut eftersom de framförallt 

bedömdes ha problem med tidsplanering snarare än tidsorientering (baserat på 

intervjuerna).   

5.1.1.7 Kaskad (koncept 7) 

Kaskad var ett koncept som jämfört med övriga var mest likt ett traditionellt 

hjälpmedel snarare än ett spel. Poängen med Kaskad var att göra det enklare för 

användare att tidsplanera genom att dela upp planeringsaktiviteten i mindre komplexa 

steg. Användaren fick först fundera ut vilka aktiviteter som behövde planeras in, dessa 

skulle sedan rangordnas  i en prioriteringslista och slutligen skulle aktiviteterna 

planeras in en och en. Kaskad innehöll även denna en funktion som tillät användare 

skapa aktiviteter för att sedan kunna använda dessa vid skapande av prioriteringslistor 

och planering. Aktiviteterna kunde även kombineras med handlingskedjor för att 

säkerställa att ingen delaktivitet missades (till exempel byta kläder efter dusch). Detta 

designval gjordes som svar på svårigheter en av föräldrarna tagit upp under en av 

intervjuerna. Eftersom koncept 7 handlade om brukarnas egna vardag bedömdes det 

att det likt koncept 1 skulle ha mycket låga krav på brukarnas generaliseringsförmåga. 

En annan fördel var att brukare skulle kunna lära sig planering genom att börja planera 

kortare tidsspann som morgnar eller förmiddagar för att sedan gradvis börja planera 

mer och mer. Detta medan uppdelningen av planeringsaktiviteten i olika steg 

underlättade själva planeringsprocessen. Ett problem med detta var dock att någon 

utomstående moderator fördmodligen skulle behöva kontrollera om planeringen 

gjorts på ett korrekt sätt samt om det efterföljdes eller ej för att kunna informera 

systemet om vilken planeringsnivå brukaren borde ligga på. Det låga kravet på 

generalisering och det faktum att koncept 7 skiljde sig från de andra utvalda koncepten 

(koncept 1 och koncept 8) gjorde dock att det var intressant att inkludera koncept 7 i 

en avstämning med nyckelintressenten som kontrast och för att se om det fanns delar 

i det som ansågs intressanta för den fortsatta designprocessen. 
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5.1.1.8 Spacecraft Commander (koncept 8) 

Spacecraft Commander lät användaren agera kapten över ett rymdskepp med 

besättning. Spelet gick ut på att utföra uppdrag, tjäna in kapital, uppgradera sitt skepp 

och rekrytera fler besättningsmedlemmar. Under uppdragen var användaren ansvarig 

för att planera var på skeppet besättningsmedlemmarna skulle befinna sig och vad de 

skulle göra och beroende på användarens strategi fick detta olika implikationer för de 

uppdrag som användaren skickade skeppet på. Om skeppet till exempel råkade ut för 

ett piratskepp gavs skeppet en stridsbonus om det befann sig en besättningsmedlem 

som var marinsoldat i vapenkontrollrummet. Användaren hade ingen direkt kontroll 

över besättningsmedlemmarna utan var tvungen att göra en tidsplanering på förhand. 

För att kunna göra denna planering hade användaren kunskap om vilka hot som skulle 

dyka upp under uppdraget och när de skulle dyka upp. Användaren fick under 

uppdragets gång även svara på frågor om den nuvarande tidsplaneringen vilket kunde 

ge extra resurser vid korrekta svar. Koncept 8 hade som många andra koncept samma 

höga krav på generaliseringsförmåga men involverade ett tidsplaneringsformat som i 

detaljnivå verkade lik den som normalt sker i tidsplanering till vardags. En annan 

nackdel var att innehållet i spelet skulle behöva skapas av spelutvecklarna vilket 

begränsar spelets långvarighet. Fördelar från tidigare koncept som till exempel frågor 

kring tidsplaneringen användes även här. Speldomänen tillät även variering av 

svårighetsgrad på ett sätt som verkade naturligt. Konceptet skulle både kunna 

användas för att planera egentlig tid, det vill säga att ett åtta timmars uppdrag skulle 

ta åtta timmar i verkligheten, lika väl som att uppdragen i spelet skulle gå mycket 

snabbt för besättningen att utföra.  Av de mer spelorienterade idéerna med liknande 

egenskaper (se Figur 4 nedan) var koncept 8 det som hade flest fördelar. Med 

anledning av detta valdes koncept 8 som en av de koncepten som verkade intressanta 

att fortsätta arbetet med. 
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Nedan i Figur 4 finns en visualisering involverande hur samtliga åtta koncept ansågs 

relatera till varandra i fråga om krävd generaliseringsnivå och huruvida de i huvudsak 

innehåller träningsuppgifter för tidsorientering eller tidsplanering. 

Visualiseringen ovan är tänkt att illustrera hur de distinkta koncepten bedömdes 

förhålla sig till varandra gällande träningsfokus (tidsorientering och tidsplanering) 

samt krav på generaliseringsförmåga (låg och hög). Y-axeln representerade nivå av 

krav på generaliseringsförmåga. Om speldomänen avviker mycket från verkligheten 

krävs hög generaliseringsförmåga för att brukare ska kunna tillämpa den inlärda 

kunskapen i det verkliga livet. Ett exempel på ett sådant spelkoncept var koncept 8 

Spacecraft Commander som gav spelaren rollen som kapten på ett rymdskepp. Om 

speldomänen inte avviker speciellt mycket från verkligheten eller om den tillochmed 

är densamma som verkligheten, som i fallet med koncept 1 Tidsuppdraget, ansågs 

kravet på generaliseringsförmåga vara förhållandevis lågt. X-axeln representerade 

huruvida konceptet fokuserade mer på tidsorientering eller tidsplanering. Om ett 

koncept tillexempel hade mer att göra med att läsa av klockan, tidsperspektiv som 

dåtid och framtid eller tidsmängd som dagar och veckor låg det längre till vänster i 

visualiseringen. Om ett koncept däremot hade mer att göra med planering av tid, att 

beräkna faktisk tidsåtgång eller att fördela tidsåtgång till olika aktiviteter och 

händelser låg den längre till höger i visualiseringen. 

  

FIGUR 4. VISUALISERING AV HUR KONCEPTEN I DESIGNERNS ÖGON FÖRHÖLL SIG TILL VARANDRA RÖRANDE 

VISSA NYCKELKONCEPT. 
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5.1.2 Avstämning med intressent 

Efter den divergenta designfasens slut valdes tre distinkta koncept ut för avstämning 

med nyckelintressenten. De tre koncept som valdes ut var koncept 1 Tidsuppdraget, 

koncept 7 Kaskad, samt koncept 8 Spacecraft Commander. Koncepten valdes ut 

baserat på hur distinkta de var, vilken del av tidsuppfattning som fokuserades för 

träning (tidsorientering och/eller tidsplanering), samt vilken nivå av 

generaliseringsförmåga som krävdes för att använda konceptet. De tre utvalda 

koncepten presenterades först samtidigt, varefter ett par scenarion genomgicks för 

varje koncept. Varje koncept presenterades med hjälp av ett urval low-fidelity skisser 

som på ett utforskande sätt visade hur konceptet skulle kunna fungera. De koncept 

som presenterades beskrivs kortfattat nedan. Varje beskrivning inleds med en kort del 

som beskriver interaktionen i spelet. Efter detta följer en punktlista som listar de 

scenarion som genomgicks i samband med avstämningsmötet. 

5.1.2.1 Koncept 1: Tidsuppdraget 

Tidsuppdraget är ett koncept där syskon, föräldrar eller partners skapar diverse 

uppdrag som brukaren utför. Tanken är att dessa uppdrag ska utföras inom konceptet, 

men inget hindrar externa uppdrag från att skapas (det vill säga uppdrag som helt 

slutförs utanför konceptet). Varje uppdrag ger ett visst antal poäng som kan användas 

för att köpa belöningar av uppdragsgivarna. Exempel på saker man skulle kunna köpa 

är biokvällar, rätt att bestämma vad man ska äta på fredagkvällar, datorspelstid eller 

liknande. Det är helt upp till uppdragsgivarna att utforma belöningssystemet. När ett 

uppdrag skapats dyker det upp som tillgängligt hos brukaren och brukaren får 

möjlighet att påbörja uppdraget. Exempel på uppdrag är att planera morgondagen, 

planera in en specifik aktivitet (till exempel tandläkare) eller att skapa en ny aktivitet. 

Aktiviteter är sparade handlingssekvenser (till exempel äta frukost eller duscha) som 

är associerade med en viss tidslängd, vilket gör de enkla att använda vid planering. När 

brukaren anser sig ha utfört ett uppdrag markerar brukaren det som slutfört, varefter 

resultatet kontrolleras av moderatorn. Om moderatorn anser att uppdraget fullföljts 
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tilldelas brukaren de utlovade poängen. I Bild 2 nedan ses de presenterade skisserna i 

sin helhet. 

BILD 2. SKISSER AV KONCEPT 1 TIDSUPPDRAGET. 

I Bild 2 ovan syns först uppdragsskärmen där användaren ser sina påbörjade uppdrag 

och tillgängliga uppdrag. I mitten syns ett schema där användaren kan planera in sina 

skapade aktiviteter. Till höger syns ett tillgängligt och påbörjat uppdrag samt ett antal 

skapade aktiviteter. 

De scenarion som genomgicks för Tidsuppdraget var att acceptera ett uppdrag om att 

planera in en aktivitet, planera in en aktivitet och markera ett uppdrag som slutfört. 

5.1.2.2 Koncept 7: Kaskad 

I Kaskad börjar brukaren med att skapa ett antal aktiviteter som brukaren vill planera 

in, dessa kan ges ett namn, en tidslängd och eventuella delaktiviteter. Efter detta gör 

brukaren dagens att-göra lista med hjälp av aktiviteterna brukaren skapat, med de 

viktigaste aktiviteterna högst upp. Därefter använder brukaren planeringsläget för att 

planera in sina dagsaktiviteter en i taget. Varje planerad aktivitet ger poäng som kan 

användas för att mäta brukarens framsteg. När planeringen är färdig byter brukaren 

till schemaläget där Kaskad påminner brukaren om vilken aktivitet brukaren bör göra 

härnäst, hur länge och vad som händer efter det. Kaskad visar även brukarens 
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aktiviteters delaktiviteter så att brukaren inte riskerar att missa något viktigt medan 

brukaren utför dem. I Bild 3 nedan ses de presenterade skisserna i sin helhet. 

BILD 3. SKISSER AV KONCEPT 7 KASKAD. 

I Bild 3 ovan syns till vänster användarens sparade att-göra listor. Efter denna följer 

användarens sparade aktiviteter. Därefter syns planeringsskärmen där användarens 

aktiviteter från att-göra listan dök upp för inplanering. Till höger syns slutligen ett par 

aktiviteter samt en ruta för skapande av aktivitet.  

De scenarion som genomgicks för Kaskad var att sätta ihop en att-göra lista och 

planera en dag. 

5.1.2.3 Koncept 8: Spacecraft Commander 

Brukaren börjar på en avlägsen rymdstation med sitt nyinförskaffade skepp och 

möjlighet att välja en besättning från en slumpmässigt skapad pool med potentiella 

besättningsmedlemmar. Brukaren väljer mellan Doktorer, Marinsoldater, Piloter och 

Mekaniker och hittar den komposition av klasser och egenskaper som brukaren tror 

kommer lyckas bäst i framtida uppdrag. När brukaren hittat en besättning väljer 

brukaren sitt första uppdrag. Uppdragen varierar i längd, metod och mål. När brukaren 

sedan valt sitt första uppdrag utformar brukaren en strategi för att säkerställa 

uppdragets slutförande. De val brukaren gör under planeringsstadiet får konsekvenser 

för besättningen senare under uppdragets gång, brukaren behöver balansera sina 

besättningsmedlemmars behov och optimera sina chanser att lyckas med uppdraget, 
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samtidigt som brukaren hanterar oförutsedda händelser som piratattacker och 

asteroider. I Bild 4 nedan ses de presenterade skisserna i sin helhet. 

 

I Bild 4 ovan visas till vänster först planeringsdelen av konceptet. I mitten syns till 

överst besättningsmedlemmen Dominique följt av skeppet Butterfly. Till höger syns 

överst det nuvarande uppdraget följt av ett piratskepp under. 

De scenarion som genomgicks för Spacecraft Commander var att välja besättning samt 

uppdrag, planera uppdrag och snabbsimulera ett uppdrag innehållandes en 

piratattack. 

  

BILD 4. SKISSER AV KONCEPT 8 SPACECRAFT COMMANDER. 
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5.1.2.4 Intervju och diskussion 

Efter varje genomgång hölls en kort intervju- och diskussionsdel med syfte att ta reda 

på mer om nyckelintressentens första intryck av konceptet. De frågor som ställdes 

rörde: 

 Vilken sorts brukare som skulle kunna tänkas använda konceptet 

 Hur användbart konceptet skulle kunna vara för en sådan brukare givet dennes 
mål 

 Vilka nyckelintressentens egna mål med brukarens användning av konceptet var 

 Vad brukaren skulle kunna lära sig av att använda konceptet och hur denna 
kunskap kan appliceras i verkligheten 

 Hur konceptet skulle kunna passa in i brukarens liv 

 Hur konceptet relaterar till de andra koncepten som presenterades 

Nyckelintressenten fick i samband med detta positionera konceptet längs med ett 

antal intervaller enligt Figur 5 nedan.  

 

FIGUR 5. DE SKALOR SOM ANVÄNDES UNDER AVSTÄMNINGEN (MED UTPLACERADE VÄRDEN FÖR VARJE KONCEPT). 

Vi ser i Figur 5 ovan hur till exempel Kaskad karaktäriserades som mer orienterat mot 

vuxna och tidsplanering men det sågs inte som särskilt roligt.  

När samtliga koncept visats och diskuterats hölls en kort diskussion kring lämpliga 

fortsatta designstrategier. Koncept 8 Spacecraft Commander ansågs intressant på 

grund av hur spelorienterat det var men det fanns en osäkerhet kring huruvida 

brukarna skulle tycka det var underhållande och huruvida träningsmomenten skulle 
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ge effekt eller ej. Detta trots att konceptet placerats mot den lärorika delen av skalan i 

Figur 5 ovan. I detta fall anses den kvalitativa diskussionen efteråt vara av större vikt 

än de tidigare skalorna även om det är intressant att notera en skillnad, vilket kan tyda 

på viss osäkerhet i frågan. Eftersom speldomänen skiljde sig mycket från verkligheten 

genom att brukarens uppdrag var att planera för en rymdbesättning i jämförelse med 

att planera sin egna vardag ställdes högre krav på brukarens generaliseringsförmåga 

om kunskapen senare skulle kunna tillämpas i brukarens vardag. Att speldomänen 

skiljde sig från verkligheten ansågs dock kunna vara en nyckelfaktor i att transformera 

en aktivitet från tråkig till underhållande.  Hur denna situation skulle angripas var en 

utmaning som skuggade designarbetet under hela studien. Denna situation tillät inte 

för stora transformationer av grundaktiviteten, det vill säga planera sin egen tid, utan 

att riskera att resultatet från en potentiell träningseffekt inte skulle kunna tillämpas i 

brukarens vardag. I värsta fall skulle de bli duktiga på att planera för 

besättningsmedlemmarna men inte kunna använda denna kunskap för att planera sin 

egen tid. Ett alternativ som diskuterades för detta var huruvida man kunde göra 

kopplingen mellan speldomänen och brukarens vardag tydligare genom att använda 

tydliga metaforer och en reflektiv modul i designen.  

Koncept 7 Kaskad ansågs minst intressant. Även om konceptet innehöll en del 

potentiellt intressanta idéer som att göra planeringsaktiviteten enklare genom att dela 

upp den i flera mindre komplicerade steg ansågs den i övrigt vara ganska lik befintliga 

lösningar. Att brukarna faktiskt planerade sin egen tid och tränade samtidigt sågs som 

en positiv kvalitet eftersom detta gav goda chanser att ge träningseffekt. Dock ansågs 

konceptet kanske passa vuxna bättre än barn och ungdomar. I jämförelse med Koncept 

8 var dock Koncept 7 långtifrån vad som normalt skulle kallas ett spel då det hade 

väldigt få spelelement och spelmekaniker. Eftersom skapandet av motivation hos 

brukaren var en av de grundläggande syftena med designarbetet ansågs detta vara en 

stor brist, vilket gjorde att Koncept 7 inte ansågs lämplig som grund för fortsatt 

designarbete. 

Koncept 1 Tidsuppdraget ansågs mest intressant, framförallt för att det kombinerade 

de låga kraven på generaliseringsförmåga som Koncept 7, med en viss nivå av 

spelmekanik (dock ej i lika stor utsträckning som Koncept 8) som skulle kunna öka 

motivationen hos brukare. Dynamiken mellan moderator och brukare spelar en 

nyckelroll för konceptet. I bästa fall skulle detta kunna resultera i att brukaren får 

roliga och utmanande uppdrag som gör att dennes förmåga till tidsplanering utvecklas 

efterhand samtidigt som brukaren praktiskt planerar sin egna vardag och tjänar in 

poäng som kan användas för att köpa belöningar. Detta gör att det kan kännas 

motiverande att använda eftersom uppdragen är lagom utmanande vilket också kan 

ge en ökad lärandeeffekt (Garris et al, 2002) och belöningarna känns värda besväret. 
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Eftersom moderatorn kontrollerar utformningen på uppdragen och därmed 

svårighetskurvan, blir upplevelsen skräddarsydd för att passa en individuell brukare. 

Detta kräver dock en ökad ambitionsnivå från föräldrar och andra presumtiva 

moderatorer. Under intervjuerna verkade föräldrarna vara positivt inställda till att i 

större utsträckning involvera sig i brukarens tidsplanering och många hade testat olika 

former av träning tidigare. Det är dock långtifrån en garanti att alla brukare har tillgång 

till en motiverad och kunnig moderator. Denna aspekt kvarstod som designproblem 

inför det fortsatta arbetet. 

5.1.3 Konvergent konceptarbete och prototypning 

För att göra koncepten testbara bedömdes det att det bästa sättet var att ta fram 

brädspelsvarianter av de koncept som valts ut; koncept 8 och koncept 1. Under det 

konvergenta konceptarbetet inför skapandet av prototyperna beslöts det att arbeta i 

medium-fidelity, där de båda koncepten ritades upp i photoshop. Eftersom 

prototyperna inte skulle användas i användbarhetstestning utan i speltestning 

bedömdes det att det viktigaste var att ta fram prototyper som var så välfungerande 

och lättförståeliga som möjligt utan att investera för mycket tid i dem. Därför ansågs 

medium-fidelity vara fördelaktigt då den högre detaljnivån främjar tydlig 

kommunikation av idéerna bakom koncepten men ändå inte styr uppmärksamheten 

bort från själva innehållet (vilket kan vara en risk med high-fidelity) (Rettig, 1994). 

Ytterligare fördelar med medium-fidelity var förmågan att ge ett mer konsekvent 

intryck (i jämförelse med low-fidelity) genom möjlighet att återanvända mycket av det 

skapade materialet. Det räckte exempelvis att rita upp ett uppdragskort en gång, 

kopiera och skriva om texten för att skapa ett antal uppdrag. Även möjligheten att 

kunna dra nytta av digitala resurser som ikonpaket uppskattades och hjälpte till att 

spara tid. Det går att diskutera huruvida arbetet i medium-fidelity på det stora hela var 

mindre tidskrävande än arbete i low-fidelity via pappersmedium men bedömningen 

som gjordes var att det skulle ta ungefär lika lång tid men ge bättre resultat. Se Bild 5 

nedan för ett exempel på hur delar av koncept 8 såg ut efter att ha ritats upp. 
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BILD 5. EXEMPEL PÅ HUR ETT PAR DELAR AV KONCEPT 8 SÅG UT I MEDIUM-FIDELITY. 

I samband med att de båda koncepten ritades upp gjordes vissa förändringar med 

avseende på funktion och användbarhet, exempelvis tillägg av händelseikoner för de 

olika händelserna (synligt längst ner till vänster på asteroidkortet i Bild 5). Även om 

man kan argumentera för att användbarhet och estetik till viss del påverkar hur 

underhållande och motiverande något upplevs har tyngdpunkten under denna studie 

inte legat på att ta fram ett gränssnitt som når en viss användbarhetsnivå eller estetisk 

nivå även om en viss finslipning med avseende på användbarhet skedde naturligt 

under arbetets gång. När koncepten ritats upp i sin helhet, det vill säga till den grad då 

samtliga objekt och delar som behövdes för att de skulle vara spelbara fanns 

tillgängliga i medium-fidelity fortsatte designarbetet med skapandet av de fysiska 

prototyperna.  

De fysiska prototyperna skapades framförallt genom utskrift, tillklippning och 

strukturering av de uppritade objekten från det konvergenta konceptarbetet. Vissa 

tillägg gjordes dock för att underlätta testerna, bland annat användes kartnålar för att 

markera de individuella besättningsmedlemmarnas egenskaps- och statusnivåer (se 

Bild 6 nedan). 
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BILD 6. BILD PÅ PAPPERSPROTOTYP AV KONCEPT 8. 

Med hjälp av denna metod togs två pappersprototyper fram, dessa presenteras i sin 

helhet i kommande del 5.2 Designresultat.  

5.2 DESIGNRESULTAT 

I denna del presenteras designresultaten i sin helhet, uppdelade efter koncept. Först 

visas de olika delarna varje koncept består av, varefter konceptets spelmekaniker och 

regler presenteras i mer detalj. 

5.2.1 Koncept 1 Tidsuppdraget 

I denna del visas de olika delarna i Koncept 1 Tidsuppdraget samt en förklaring av hur 

konceptet spelades i praktiken. 
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5.2.1.1 Delar 

Koncept 1 Tidsuppdraget innehöll följande delar: 

 Två spelbräden 

 Uppdragskort (tre typer) 

 Belöningskort 

 Aktivitetskort 

 Tidsplanering 

Se Bild 7, Bild 8, Bild 9 och Bild 10 för exempel på hur dessa såg ut. Notera att samma 

design användes för belöningskort som en typ av uppdragskort. Samma design 

användes även för aktivitetskort och en typ av uppdragskort. 

BILD 7. ETT SPELBRÄDE EFTER DESIGNFASENS SLUT. 
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BILD 8. DET ANDRA SPELBRÄDET EFTER DESIGNFASENS SLUT. 
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BILD 9. KORT OCH MARKÖRER EFTER DESIGNFASENS SLUT. 

 

BILD 10. TIDSPLANERING EFTER DESIGNFASENS SLUT. PLANERINGEN DISTRIBUERADES PÅ TVÅ SEPARATA 

PAPPER. 
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5.2.1.2 Övergripande spelregler 

I denna del presenteras konceptets övergripande spelregler.  

5.2.1.2.1 INNAN SPELET BÖRJAR 

1. Deltagarna bestämmer vem som är spelare och vem som är moderator. 
2. Moderatorn skapar minst tre uppdrag spelaren ska utföra. Detta involverar namn 

på uppdrag, kort beskrivning av uppdraget, samt bestämmande av hur många 
poängbrickor deltagaren får om uppdraget slutförs. 

3. Moderatorn skapar minst tre belöningar med tillhörande kostnader som spelaren 
har möjlighet att köpa för sina poängbrickor. 

5.2.1.2.2 UNDER SPELETS GÅNG 

1. Spelaren väljer ett uppdrag att utföra. 
2. När spelaren anser sig ha utfört uppdraget meddelar spelaren moderatorn om 

detta. 
3. Moderatorn bestämmer om spelaren uppfyllt uppdraget på ett korrekt sätt och i 

sådant fall belönas spelaren med det antal poängbrickor som uppdraget utlovat. 
4. Spelaren kan närsomhelst spendera sina poängbrickor på valfri belöning. 

5.2.2 Koncept 8 Spacecraft Commander 

I denna del visas de olika delarna Koncept 8 Spacecraft Commander bestod av, samt 

en genomgång av hur konceptet spelades i praktiken. 

5.2.2.1 Delar 

Koncept 8 Spacecraft Commander innehöll ett antal olika delar: 

 Spelbräde 

 Uppdragsbräde 

 Besättningskort 

 Händelsekort (pirat eller asteroid) 

 Uppdragskort 

 Frågekort 

 Planeringsbräde 

 Skeppskort 

 Piratkort 

Se Bild 11-Bild 17 nedan för exempel på hur dessa såg ut efter designfasens slut. Notera 

att vissa delar (besättningskort, uppdragskort, frågekort och piratkort) fanns i ett antal 
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variationer, men endast en av dessa variationer visas nedan även designen var dock 

densamma för samtliga. 

 

BILD 11. SPELBRÄDE EFTER DESIGNFASENS SLUT. 

 

 

BILD 12. UPPDRAGSBRÄDE EFTER DESIGNFASENS SLUT. 
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BILD 13. KORT OCH SPELMARKÖRER EFTER DESIGNFASENS SLUT. 

 

BILD 14. PLANERINGSBRÄDET EFTER DESIGNFASENS SLUT. 



 
51 

 

 

BILD 15. SPELARENS TVÅ NYBÖRJARSKEPP EFTER DESIGNFASENS SLUT. 

 

 

BILD 16. SPELARENS TVÅ AVANCERADE SKEPP EFTER DESIGNFASENS SLUT. 
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BILD 17. TVÅ AV PIRATSKEPPEN EFTER DESIGNFASENS SLUT. 

5.2.2.2 Övergripande spelregler 

Nedan följer en beskrivning av spelets övergripande regler. Reglerna formulerades från 

början med hänsyn till möjligheten att fler spelare skulle kunna delta samtidigt, men i 

praktiken spelade endast en spelare åt gången. 

5.2.2.2.1 INNAN SPELET BÖRJAR 

1. Varje spelare väljer ett skepp. 
2. Varje spelare drar tre uppdragskort från uppdragshögen och väljer ett av dessa 

som sitt första uppdrag. 
3. Varje spelare väljer en besättningsmedlem. 

5.2.2.2.2 INNAN ETT UPPDRAG KAN PÅBÖRJAS 

1. Uppdragets händelser väljs ut genom att dra slumpmässiga kort av rätt typ från 
respektive hög. 

2. Händelsernas tidpunkter bestäms slumpmässigt genom att slumpa ett nummer 
mellan uppdragets starttid (alltid åtta) och sluttid. Placera brickor vid rätt 
klockslag för att markera när händelserna sker. 

3. Skapa en tidsplanering över hur din besättning ska agera under uppdragets gång. 
4. Målbrickan placeras ut på uppdragets sluttid. 
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5.2.2.2.3 VARJE RUNDA MEDAN SPELAREN UTFÖR ETT UPPDRAG 

1. Spelaren förflyttar sig fyra timmar (alltså fyra steg) framåt på uppdragsbrädet 
varje runda. Eventuella händelser på vägen måste hanteras innan spelaren får 
fortsätta. 

2. När spelaren flyttat slår denne en tärning. Om tärningen visar tre eller upp tar 
spelaren en fråga från frågekortshögen. Om spelaren svarar rätt får denne en 
bonus på 500 credits efter uppdragets slut. 

3. Om en besättningsmedlem inte fått vila under de senaste fyra timmarna 
reduceras dennes energinivå med ett. 

4. [Om skeppet har mässhall] Om en besättningsmedlem inte fått äta under de 
senaste fyra timmarna reduceras dennes näringsnivå med två. 

5. Om en mekaniker befunnit sig i motorrummet minst tre av de senaste fyra 
timmarna ökar du skeppets livspool med ett (kan ej  överskrida skeppets 
ursprungliga livspool eller mekanikerns repareringsnivå). 

6. [Om skeppet har sjukrum] Om en doktor och en skadad patient befunnit sig i 
sjukrummet minst tre av de senaste fyra timmarna ökar du patientens hälsonivå 
med ett (kan ej överskrida patientens maximala hälsonivå eller doktorns 
behandlingsnivå). 

5.2.2.2.4 EFTER UPPDRAGETS SLUT 

1. Inkassera uppdragets belöning. 
2. Dra tre slumpmässiga kort från uppdragshögen och välj ett nytt. 
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5.2.2.3 Detaljerade spelregler 

Nedan följer en beskrivning av detaljerade regler relaterade till specifika delar av 

konceptet. 

 Pirater. Under en piratattack kan du välja mellan att slåss eller fly. Strid sker 
genom tärningsslag. Vad tärningen visar plus din aktiva vapennivå (skeppets 
vapennivå + eventuell bonus från besättning) är din totala stridsnivå. Förloraren 
av stridsrundan reducerar skeppets livspool med ett. Hamnar du på noll 
misslyckas du med uppdraget och måste återvända till stationen. Fly görs genom 
tärningsslag. Vad tärningen visar plus din aktiva manövernivå (skeppets 
manövernivå+ eventuell bonus från besättning) är din totala manövernivå. Om 
din totala manövernivå är högre än piratens lyckas du fly och kan fortsätta 
uppdraget, men piraten får en  
ny position på uppdragsbrädet (genom att slumpa ett tal). Om din totala 
manövernivå är under piratens reducerar du skeppets livspool med ett. Hamnar 
du på noll misslyckas du med uppdraget och måste återvända till stationen. 

 Asteroider. Asteroider fungerar på samma sätt som att fly från pirater, men kan 
ha vissa specifika effekter vid misslyckande. 

 Egenskap: Flyg. En besättningsmedlems flygnivå indikerar hur bra denne flyger 
skeppet. Varje nivå ger plus ett till din aktiva manövernivå under de tidpunkter 
besättningsmedlemmen styr skeppet. 

 Egenskap: Vapen. En besättningsmedlems vapennivå indikerar hur väl denne 
presterar i stridssituationer. Varje nivå ger plus ett till din aktiva stridsnivå under 
de tidpunkter besättningsmedlemmen befinner sig i vapenkontrollrummet. 

 Egenskap: Behandling. En besättningsmedlems behandlingsnivå indikerar hur 
väl denne behandlar skadade besättningsmedlemmar. För varje nivå kan en 
doktor reducera en patients skador med samma värde varje uppdrag. En doktor 
med ett i behandling kan alltså öka en skadad patients hälsa med högst ett varje 
uppdrag. 

 Egenskap: Reparering. En besättningsmedlems repareringsnivå indikerar hur väl 
denne kan reparera skador på skeppet. För varje nivå kan en mekaniker reducera 
skeppets skador med samma värde varje uppdrag. En mekaniker med ett i 
reparering kan alltså öka skeppets livspool med ett varje uppdrag.  
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6 UTVÄRDERING MED ANSTÄLLDA PÅ DESIGNFÖRETAG 

En första utvärdering genomfördes med ett antal anställda på ett designföretag i 

Linköping. Det primära syftet med utvärderingen var att dra nytta av tillgänglig 

designkompetens för att samla in åsikter om  hur väl koncepten och testupplägget 

fungerade inför kommande utvärderingstillfällen med brukare. 

6.1 UTVÄRDERINGSMETOD 

Utvärderingen skedde vid ett bord i hörnet av ett öppet kontorslandskap på 

designföretagets kontor. Beroende på vilket koncept som skulle testas medverkade 

deltagarna antingen en och en eller två och två (koncept 1 Tidsuppdraget testades av 

två samtidigt, medan koncept 8 Spacecraft Commander testades av en person åt 

gången). Totalt medverkade fyra deltagare. Sammanlagt skedde ett test av koncept 1 

Tidsuppdraget med två medverkande deltagare och tre tester av koncept 8 Spacecraft 

Commander med tre medverkande deltagare (varav ett av dessa även testade koncept 

1). Under testerna skedde både ljud- och videoinspelning. Detta skedde enbart efter 

att deltagarens skriftliga samtycke erhållits. Någon fullskalig transkribering av denna 

inspelning genomfördes inte, utan istället noterades viktiga synpunkter och insikter. 

Under de första testerna medverkade även ytterligare en anställd som observatör med 

uppgift att notera idéer och synpunkter hos deltagarna, samt observera testets upplägg 

och testledarens beteende. 

I allmänhet gick testerna till enligt följande. Efter att deltagarna anlett och fått en kort 

introduktion till konceptet inleddes testdelen, där deltagarna fick provspela ett eller 

flera av koncepten. Provspelningen skedde med testledaren som tillgänglig resurs och 

till viss del coach, då testledaren både svarade på frågor och gav tips om själva spelen. 

Istället för att förklara samtliga regler på en gång (vilket i fallet med koncept 8 skulle 

innebära en lång startsträcka) förklarades regler i takt med att testledaren bedömde 

att deltagarna behövde dem. Deltagarna fick alltså lära sig spelen allteftersom de 

spelades. Under provspelningen hölls diskussioner kring synpunkter som dök upp om 

koncepten under spelandets gång. 

6.2 UTVÄRDERINGSRESULTAT 

Resultat från utvärderingarna presenteras nedan som insikter från de diskussioner som 

hölls mellan testledare, observatör samt testdeltagare under utvärderingens gång. 

Även insikter hämtade från observatörens anteckningar presenteras. Resultaten är 

uppdelade efter vilket koncept de berör. 
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6.2.1 Koncept 1 Tidsuppdraget 

 Uppdelning av kort mellan de olika spelbrädena var otydlig, exempelvis låg vissa 
kort (till exempel påbörjade uppdrag) på användarens sida av spelplanen, vilket 
blev problematiskt då moderatorn behövde titta på dem för att se vilka uppdrag 
som gjorts klart. Detta medförde att sättet på vilket korten transporterades runt 
på spelplanen blev krångligt och otydligt och den ena personen behövde ibland 
kolla på kort som fanns i den andra personens område. Det behövde göras 
tydligare vilka kort som hör till vem och vilka som är gemensamma, förslagsvis 
genom bättre placering på spelplanen (till exempel ett utrymme i mitten som är 
gemensamt) 

 Det var svårt för moderatorn att komma igång och veta vilka uppdrag de kunde 
hitta på. Denna effekt förstorades förmodligen av att moderatorn inte var bekant 
med hur konceptet fungerade (och därmed inte visste vad man kunde göra i 
konceptet) och att det inte fanns några tydliga brister i användarens 
tidsplaneringsförmåga (vilket man annars kan anta är en bra grund för 
uppdragsutformning) 

 Det var otydligt vilka kort som användes till vad, eftersom olika typer av kort 
(uppdragskort, aktivitetskort) hade samma utseende 

6.2.2 Koncept 8 Spacecraft Commander 

 Den korta beskrivande texten på varje uppdragskort resulterade ibland i förvirring 
då texten gjorde att deltagarna associerade uppdraget med en annan typ av 
aktivitet än den som uppdraget i själva verket handlade om. Exempelvis handlade 
ett uppdrag om att åka till en planet och undersöka en patogen, vilket fick vissa 
deltagare att tro att de behövde ha en Doktor ombord, när det i själva verkat 
handlade om ett transportuppdrag där en Pilot gav högre chanser att lyckas. 
Texten var en rest från en tidigare version där det fanns ytterligare en strategi, en 
läkarstrategi där Doktorn spelade en nyckelroll, utöver manöver och strid. Denna 
läkarstrategi togs dock i sista stund bort då den inte hann integreras tillräckligt 
mycket i spelet för att vara spelbar 

 En deltagare upplevde att det saknades en känsla av övergripande framsteg i 
spelet. Uppdragen i sig kändes isolerade, de var inte del av något större externt 
mål. Man skulle kunna tänka sig att man kan lägga till ytterligare en nivå av 
progression i spelet, till exempel skulle 10 transportuppdrag kunna vara delar av 
ett större uppdrag, vilket i sig leder fram till nästa nivå, en ny 
specialbesättningsmedlem eller liknande 

 Det fanns åsikter om att Spacecraft Commander som spel i sig verkade roligare än 
Tidsuppdraget. Det verkade upplevas mer som ett spel än som ett verktyg och en 
deltagare trodde att det kunde upplevas motiverande i sig att spela själva spelet 

 En deltagare påpekade att den starka tematiseringen (rymdskepp) och de två 
tillgängliga spelstrategierna (vilka båda är relativt stridsorienterade) skulle kunna 
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resultera i minskat intresse för vissa individer. Är de till exempel inte intresserade 
av rymdskepp eller strid finns det i spelet inga alternativ för detta.  

 Samtliga deltagare hade oerhört lätt för planeringsdelen av spelet. Detta berodde 
förmodligen till stor del på att samtliga deltagare uppnått vuxen ålder (och 
därmed fullt utvecklad förmåga till tidsplanering), inte hade några nedsättningar 
som resulterade i svårigheter med tidsplanering, samt arbetar inom en bransch 
(konsultbranschen) där en utvecklad förmåga till tidsplanering krävs. Ytterligare 
en faktor som bidrog till detta var spelprototypens utformning, vilket fokuserade 
på början av spelet där tidsplaneringsdelen var simpel. Under senare tester gavs 
deltagarna dock möjlighet att börja mitt i spelet med ett avancerat skepp och fler 
besättningsmedlemmar, men även i dessa fall upplevdes inga svårigheter med  
tidsplaneringsdelen. Idéer kring hur man kan öka svårigheten senare rörde 
introduktion av osäkerhet i spelet, till exempel att man inte vet exakt när 
asteroider dyker upp samt introduktion av mer slumpmässiga händelser som 
kräver omplaneringar mitt i uppdrag 

 Eftersom tidsplanering skedde genom att placera brickor med de olika rummen 
på skeppet (motorrum, kommandobrygga, etc.) exakt på klockslag (08.00, 09.00, 
etc.) (se Bild 14) upplevdes det otydligt hur detta relaterade till vanlig 
tidsplanering, vilket kanske normalt sker mellan två klockslag snarare än direkt på 
ett klockslag 

 En del deltagare tyckte det var svårt att veta hur olika spelaspekter hängde ihop i 
början, exempelvis vad skillnaden mellan strid och manöver var, vad de användes 
till och hur de påverkade val av skepp. Eftersom många viktiga val görs i början 
(val av skepp, första uppdrag och en till två besättningsmedlemmar) gjorde det i 
vissa fall att deltagaren inte förstod vad de hade valt förrän efteråt då de stötte på 
effekterna av dessa inledande val 

 Det var otydligt att händelseikonerna på uppdragskorten  innebar att det var 
dessa händelser som användaren skulle stöta på under uppdragets gång (se Bild 
13). 

Dessa insikter användes som grund för förbättring av upplägget och koncepten (samt 

prototyperna) inför kommande utvärderingar med brukarna. De åtgärder som 

utfördes presenteras i kommande del. 
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6.3 ÅTGÄRDER 

I denna del presenteras de olika åtgärder som utfördes till följd av de observationer 

och insikter som utvärderingen med de anställda på designföretaget resulterade i. 

Åtgärderna är uppdelade efter vilket koncept de berör. 

6.3.1 Koncept 1 Tidsuppdraget 

Nedan presenteras åtgärder för koncept 1 Tidsuppdraget. 

6.3.1.1 Åtgärd 1 

För att tydliggöra interaktionsflödet och ägandeskapet av kort mellan moderatorn och 

användare skapades nya spelbräden med nya områden. Dessa ersatte tidigare 

utformade spelbräden. Användaren fick ett spelbräde som tillhörde denne, se Bild 18 

nedan. 

 

BILD 18. NYTT SPELBRÄDE FÖR ANVÄNDAREN (BRUKAREN) I TIDSUPPDRAGET EFTER ITERATION 1. 

Användaren (brukaren) fick här tillgång till sina avslutade uppdrag (uppdragshistorik), 

sina intjänade poängbrickor, tomma aktivitetskort (för skapande av aktiviteter), samt 

skapade aktiviteter. 
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Även moderatorn fick ett eget spelbräde, se Bild 19 nedan.  

 

BILD 19. NYTT SPELBRÄDE FÖR MODERATORN  I TIDSUPPDRAGET EFTER ITERATION 1. 

Moderatorn fick här tillgång till tomma uppdragskort (för skapande av uppdrag), 

poängbrickor (vilka moderatorn var ansvarig för att dela ut på korrekt sätt), samt 

tomma belöningskort (för skapande av belöningar). 

Utöver detta skapades två spelbräden som var gemensamma, se Bild 20 och Bild 21 

nedan. 

 

BILD 20. DELAT SPELBRÄDE MELLAN MODERATORN OCH ANVÄNDARE (BRUKARE) EFTER ITERATION 1. 

Här får användaren tillgång till tillgängliga uppdrag som moderatorn skapat från sina 

tomma uppdragskort. 

När brukaren påbörjar ett uppdrag flyttas kortet till påbörjade uppdrag. När 

användaren anser sig vara klar med uppdraget flyttas kortet till inlämnade uppdrag. I 

det fallet uppdraget anses vara korrekt utfört flyttar moderatorn kortet till avslutade 

uppdrag och skickar med de utlovade poängbrickorna. Användaren kan då flytta 

uppdraget till sin uppdragshistorik och de intjänade poängbrickorna till området för 

intjänade poängbrickor. I det fall uppdraget inte utförts korrekt placeras det av 
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moderatorn tillbaka till påbörjade uppdrag, med verbal feedback om vad som behöver 

göras för att uppdraget ska slutföras korrekt. 

BILD 21. GEMENSAMT SPELBRÄDE MED SKAPADE (OCH DÄRMED FÖR ANVÄNDAREN TILLGÄNGLIGA) BELÖNINGAR. 

Bild 21 ovan visar det gemensamma spelbrädet för belöningar, där moderatorn placerar 

skapade belöningar som användaren närsomhelst kan köpa med sina poängbrickor. 

6.3.1.2 Åtgärd 2  

För att göra det enklare för moderatorn att komma igång med att skapa relevanta och 

bra uppdrag för användaren skapades ett par exempeluppdrag och exempelaktiviteter 

(se Bild 22 nedan).  

Syftet med dessa var att visa hur uppdrag kunde användas i konceptet och hur de 

kunde relateras till övriga funktioner i konceptet (som till exempel skapande av 

aktiviteter).  
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BILD 22. EXEMPELUPPDRAG OCH EXEMPELAKTIVITET MED SYFTE ATT UNDERLÄTTA FÖR MODERATORN. 

6.3.1.3 Åtgärd 3 

För att minska förvirringen kring vilka typer av kort som användes till vad valdes ett 

format för uppdragskort och belöningar och ett format för aktiviteter. 

 

BILD 23. OLIKA KORTTYPER I TIDSUPPDRAGET EFTER UTVÄRDERING 1. 

Detta syftade till att reducera den initiala förvirringen något för moderatorn. 
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6.3.2 Koncept 8 Spacecraft Commander 

Följande presenteras åtgärder för koncept 8 Spacecraft Commander. 

6.3.2.1 Åtgärd 1 

För att undvika förvirring kring uppdragens mål togs den korta beskrivande texten 

bort helt. Vidare tydliggjordes händelseikonernas funktion. Se Bild 24 nedan. 

 

BILD 24. DE NYA UPPDRAGSKORTEN FÖR KONCEPT 8 SPACECRAFT COMMANDER EFTER ITERATION 1. 

6.3.2.2 Åtgärd 2 

För att göra kopplingen till verklig tidsplanering tydligare omstrukturerades 

tidsplaneringsbrädet för att kunna placera markörer för rum mellan två klockslag 

(istället för mitt på, som tidigare). Se Bild 25 nedan. 
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BILD 25. NYTT TIDSPLANERINGSBRÄDE FÖR KONCEPT 8 SPACECRAFT COMMANDER EFTER ITERATION 1. 

Formatet ändrades också från horisontellt till vertikalt för att ge en tydligare koppling 

till det vanliga kalenderformat som används i många kalendrar med dagsvyer. 

6.3.2.3 Åtgärd 3 

Under den första utvärderingen fick deltagarna reda på exakt vilken händelse (det vill 

säga exakt vilken typ av asteroid eller vilken pirat) de skulle stöta på under uppdraget. 

Detta var inte avsiktligt utan berodde på en felformulering i reglerna. Denna 

felformulering ändrades för att reflektera den tilltänkta spelsituationen, där spelare 

inte skulle få reda på exakt vilken typ av asteroid eller pirat det rörde sig om förrän de 

faktiskt stötte på den. 

Givet skillnaden mellan deltagarna och målgruppen bestämdes det att ingen 

förändring av den initiala övergripande svårighetsgraden skulle ske under detta stadie, 

eftersom det fortfarande var oklart hur svårighetsgraden skulle upplevas av 

målgruppen.  
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6.3.2.4 Åtgärd 4 

Detaljerade regler kring vad som gällde för besättningsmedlemmarnas olika status 

saknades. De fanns tillgängliga vid efterfrågan under testet, men hade inte skrivits ner 

bland de andra reglerna. Även detta åtgärdades inför utvärdering med brukare. 

6.3.2.5 Åtgärd 5 

Under utvärderingen upptäcktes det att de spelbräden som fanns inte var utformade 

för att kunna placera alla kort på logiska ställen. Två nya spelbräden togs fram, se Bild 

26 och Bild 27. Det ena höll de kort som fanns tillgängliga för, men inte ägdes av, 

spelaren. Det andra brädet höll spelarens olika kort som pågående uppdrag, 

besättningsmedlemmar, skepp och korrekt besvarade frågor. 

 

BILD 26. NYTT SPELBRÄDE FÖR TILLGÄNGLIGA KORT, EFTER ITERATION 1. 
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BILD 27. NYTT SPELBRÄDE FÖR SPELARENS OLIKA KORT, BESÄTTNINGSMEDLEMMAR SAMT SKEPP. 

Syftet med dessa nya spelbräden var att ge tydligare indikationer om var spelaren 

kunde förvara sina olika kort och dylikt under spelets gång, samt ge tydligare 

indikationer av vad som tillhörde spelaren och ej. 

6.4 DISKUSSION AV ÅTGÄRDER 

Många av de åtgärder som utfördes låg mer på metanivå än innehållsmässig nivå, men 

var ändå viktiga ändringar för att göra kommande utvärderingar med brukare så 

smidiga som möjligt. Även om de innehållsmässiga förslag och insikter som uppkom 

inte direkt resulterade i några åtgärder, då deltagarna i detta fall inte föll inom 

målgruppen, var det ändå saker som var intressanta att hålla utkik efter under 

utvärderingarna med brukare. I de fall liknande situationer med brukare uppstod 

kunde den informationen och de förslag som diskuterats komma väl till pass under en 

senare omdesign av konceptet. 
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7 UTVÄRDERING MED BRUKARE 

För att testa hur väl koncepten fungerade och undersöka vad den presumtiva 

målgruppen tyckte om dem skedde utvärderingar tillsammans med brukare. 

7.1 UTVÄRDERINGSMETOD 

Följande del innehåller beskrivning av deltagarna och hur utvärderingarna 

genomfördes. 

7.1.1 Deltagare 

De deltagande brukarna var samma grupp individer som deltog i den tidigare 

intervjufasen, det vill säga pojkar/män mellan 11 och 18 år, med medelålder 14 år. Alla 

angav att de använde datorn minst en gång per dag och att de spelade datorspel minst 

en gång per dag. Av dessa var två deltagare diagnosticerade med AST och en med 

genomgripande störningar i utvecklingen. En av deltagarna med AST var även 

diagnosticerad med ADD.  

7.1.2 Genomförande 

Utvärderingar med brukare skedde i liknande miljöer och omständigheter som 

intervjuerna. Deltagare och testledare möttes i lugna avskiljda miljöer där brukaren 

och medföljande föräldrar fick provspela koncepten ifred. Två av brukarna 

ackompanjerades av föräldrar, vilka antog rollen som moderatorer vid provspelning av 

koncept 1 Tidsuppdraget. I det fall brukares föräldrar inte hade möjlighet att närvara 

antog testledaren rollen som moderator. 

I allmänhet gick testerna till så att deltagaren eller deltagarna först hälsades välkomna 

och gavs en introduktion till varför de var där och vad syftet med testet var. Det 

poängterades att syftet inte var att testa deras kunskaper utan att de var där för att 

testa koncepten. Därefter ombads föräldrarna läsa och skriva på samtyckesblanketter 

för deras och deras minderåriga barns deltagande. I det fall brukarens föräldrar inte 

kunde närvara ombads brukaren ge blanketten till sina föräldrar för påskrivning i 

efterhand. Brukaren tillfrågades i detta fall först om han kände sig bekväm med att 

videoinspelning skedde, vilket han gjorde. 

Efter att samtyckesblanketten fyllts i fick deltagarna provspela ett koncept i taget 

under en tidsperiod på 20 till 30 minuter. Vilket koncept som testades först 



 
67 

alternerades mellan tillfällena. Deltagarna gavs initiellt en relativt utförlig förklaring 

av reglerna, så till vida att de skulle kunna göra informerade val för att undvika 

osäkerhet kring spelmekaniker (som i tidigare utvärdering på designföretaget). 

Därefter följdes de övergripande regler som etablerats för vardera koncept. Deltagarna 

uppmuntrades att öppet diskutera sina frågor, synpunkter och idéer under spelets 

gång. 

När ett koncept testats så till vida att brukaren och föräldern hade förstått hur 

konceptet fungerade (20-30 minuter) hölls en intervjuliknande diskussion kring 

spelomgången där syftet var att ta reda på hur deltagarna upplevde konceptet och hur 

de trodde att det skulle kunna användas i deras vardag. Brukaren ombads även fylla i 

en till svenska fritt översatt User Engagement Scale (O'Brien & Toms, 2010) (se Bilaga 

D – User Engagement Scale) och en till svenska fritt översatt underhållningsskala 

enligt Lin et al (2008) (se Bilaga E – Lin et als underhållningsskala), vars syften var att 

få en uppfattning om brukarnas upplevda nivåer av engagemang och underhållning 

med respektive koncept. Dessa mått valdes framförallt för att de är några av få 

tillgängliga mått för koncepten engagemant respektive underhållning men också för 

att de modeller på vilka de bygger passar projektets upplägg (se 2.5 Underhållning, 

engagemang och lärande). Måtten bestod av Likert-objekt med påståenden relaterade 

till underhållning eller engagemang, med femgradiga skalor som sträckte sig från 

Håller med helt till Håller absolut inte med och distribuerades via papper. Lin et als 

underhållningsskala bestod av 12 påståenden, medan User Engagement Scale bestod 

av 31.  

7.2 UTVÄRDERINGSRESULTAT 

Resultaten från utvärderingarna presenteras nedan i form av kvantitativ data från 

enkäterna samt kvalitativ data i form av observerade händelser och insikter. Samtliga 

resultat sorteras efter vilket koncept de tillhörde. Varje resultatdel efterföljs av en kort 

analysdel som visar på intressanta mönster och/eller insikter från resultatdelen. 

7.2.1 Enkäter 

De Likert-skalor som användes saknar de traditionella etiketterna för svarsalternativen 

mellan extremvärden, de är dock fortfarande att betrakta som intervalldata då den 

resonabla tolkningen är att skillnaden mellan de olika begreppen är jämnt fördelad 

(Albert & Tullis, 2013). På grund av de låga antalet deltagare används inte enkätdatan 

till några statistiska beräkningar utan används istället som grund för diskussion i 

relation till frågeställningar. Frekvensdata för deltagarnas svar rapporteras nedan. 
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7.2.1.1 Koncept 1 Tidsuppdraget 

Nedan visas frekvensdata för koncept 1 Tidsuppdraget. Till att börja med visas 

frekvensdata för User Engagement Scale följt av en kort analys. Därefter visas 

frekvensdata från Lin et als underhållningsskala. 

7.2.1.1.1 USER ENGAGEMENT SCALE 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

Jag tappade bort mig själv när jag spelade spelet Håller med 
helt ⃝ ⃝ ❶ ❶ ❶ Håller absolut inte med 

Jag var så involverad i spelet att jag tappade koll på 
tiden 

Håller med 
helt ⃝ ⃝ ⃝ ❷ ❶ Håller absolut inte med 

Jag blockerade saker runtomkring mig när jag spelade 
spelet 

Håller med 
helt ⃝ ⃝ ❶ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

När jag spelade förlorade jag kontakten med omvärlden 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Tiden bara rann iväg när jag spelade spelet Håller med 
helt ⃝ ⃝ ⃝ ❷ ❶ Håller absolut inte med 

Jag kände mig absorberad i spelandet 
Håller med 

helt ⃝ ❶ ❶ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

När jag spelade släppte jag kontrollen över mig själv Håller med 
helt ⃝ ⃝ ⃝ ❶ ❷ Håller absolut inte med 

Jag drogs verkligen in i spelandet 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ❶ ❷ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig involverad i spelandet Håller med 
helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var kul 
Håller med 

helt ⃝ ❶ ❶ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag fortsatte spela av ren nyfikenhet Håller med 
helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Spelets innehåll satte igång min nyfikenhet 
Håller med 

helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig intresserad av spelet Håller med 
helt ❷ ⃝ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Att spela spelet var givande 
Håller med 

helt ⃝ ❷ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag anser att min spelstund var lyckad Håller med 
helt ❷ ⃝ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Den här spelstunden blev inte som jag hade tänkt mig 
Håller med 

helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Min spelstund var lönande för mig Håller med 
helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag skulle rekommendera det här spelet för vänner och 
familj 

Håller med 
helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var attraktivt Håller med 
helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var estetiskt tilltalande 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ❸ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag gillade spelets grafik och bilder Håller med 
helt ⃝ ⃝ ❷ ⃝ ❶ Håller absolut inte med 

Det här spelet var visuellt tilltalande 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ❷ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Spelets layout var visuellt tilltalande Håller med 
helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig frustrerad medan jag spelade spelet 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig förvirrad under tiden jag använde spelet Håller med 
helt ⃝ ❶ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag använde spelet 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig modfälld medan jag använde spelet Håller med 
helt ⃝ ⃝ ❶ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Att spela spelet var mentalt påfrestande 
Håller med 

helt ⃝ ⃝ ❶ ❶ ❶ Håller absolut inte med 

Det kändes krävande att spela spelet Håller med 
helt ⃝ ❶ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag hade kontroll när jag spelade 
spelet 

Håller med 
helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag inte kunde göra allt jag behövde 
göra när jag spelade spelet 

Håller med 
helt ⃝ ❶ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

TABELL 3. FREKVENSDATA FRÅN USER ENGAGEMENT SCALE FÖR KONCEPT 1 TIDSUPPDRAGET. 
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Tabell 3 innehöll ett antal påståenden för vilka samtliga brukare angav samma svar, 

dessa visas i Tabell 4 nedan. 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

När jag spelade förlorade jag kontakten med 
omvärlden 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Spelets innehåll satte igång min nyfikenhet Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Den här spelstunden blev inte som jag hade tänkt mig Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var estetiskt tilltalande Håller med helt ⃝ ⃝ ❸ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig frustrerad medan jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag använde 
spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

TABELL 4. ENHÄLLIGA SVAR PÅ UES FÖR KONCEPT 1. 

I Tabell 5 nedan visas svar på motsvarande påståenden för koncept 8 Spacecraft 

Commander. 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

När jag spelade förlorade jag kontakten med 
omvärlden 

Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Spelets innehåll satte igång min nyfikenhet Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Den här spelstunden blev inte som jag hade tänkt mig Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var estetiskt tilltalande Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig frustrerad medan jag spelade spelet Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag använde 
spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

TABELL 5. SVAR PÅ UES FÖR KONCEPT 8 MOTSVARANDE ENHÄLLIGA PÅSTÅENDEN FRÅN KONCEPT 1. 

Följande sekvens innehåller ytliga analytiska reflektioner kring ovanstående resultat 

från UES. En jämförelse mellan Tabell 4 och Tabell 5 verkar indikera att koncept 1 och 

koncept 8 absolut inte resulterade i någon förlorad kontakt med omvärlden för 

brukarna, förutom i ett fall för koncept 8 då en brukare angav att han tappade 

kontakten med omvärlden under spelandet. Både koncept 1 och koncept 8 satte igång 

brukarnas nyfikenhet måttligt mycket, även om koncept 8 verkade göra detta i lite 

större usträckning. Spelstunden med koncept 1 verkade inte ha blivit som brukarna 

tänkt sig, vilket kan innebära både positiv eller negativ överraskning. Resultatet av 

samma påstående för koncept 8 är dock mer otydligt och drar åt båda hållen. Gällande 

påståendet om huruvida konceptet var estetiskt tilltalande eller ej pekar resultaten på 

att koncept 1 varken var estetiskt tilltalande eller ej, medan det för koncept 8 finns 
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tecken på att brukarna ansåg att det var mer estetiskt tilltalande än koncept 1. Koncept 

1 verkade inte ha gett upphov till någon frustration hos brukarna, men en brukare 

avgav att han kände sig frustrerad under tiden han använde koncept 8. Brukarna 

indikerade även att de inte kände irritation under tiden de använde någon av 

koncepten. 

7.2.1.1.2 LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA 

Nedan följer resultat från Lin et als underhållningsskala för koncept 1. 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

När jag testade spelet               

Var jag djupt fängslad Håller med helt ⃝ ❶ ❶ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Var jag absorberad av vad jag höll på med Håller med helt ⃝ ❶ ❶ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Var min uppmärksamhet fokuserad Håller med helt ⃝ ❶ ⃝ ❷ ⃝ Håller absolut inte med 

Var jag fullt koncentrerad Håller med helt ⃝ ❶ ⃝ ❶ ❶ Håller absolut inte med 

          

När jag testade spelet kände jag mig         

Glad Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Tillfredsställd Håller med helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Nöjd Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Belåten Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

          

Att testa spelet var         

Uppfyllande Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Lönande Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Användbart Håller med helt ❷ ⃝ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Givande Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 6. FREKVENSDATA FRÅN LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 1 TIDSUPPDRAGET. 

Tabell 6 innehöll endast ett påstående för vilket samtliga brukare angav samma svar, 

detta visas i Tabell 7 nedan. 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

Lönande Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 7. ENHÄLLIGA SVAR PÅ LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 1. 

I Tabell 8 nedan visas svar på motsvarande påstående för koncept 8 Spacecraft 

Commander. 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

Lönande Håller med helt ❶ ❶ ⃝ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 8. SVAR PÅ LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 8 MOTSVARANDE ENHÄLLIGT PÅSTÅENDE 

FRÅN KONCEPT 1. 



 
71 

Följande sekvens innehåller ytliga analytiska reflektioner kring ovanstående resultat 

från Lin et als underhållningsskalor. Det enda påståendet för vilket samtliga deltagare 

angav samma nivå av medhåll var Att testa spelet var lönande, där samtliga noterade 

ett starkt medhåll. I jämförelse med samma påstående från koncept 8 kan man 

konstatera att det verkar som om att samtliga deltagare höll med helt om att koncept 

1 upplevdes lönande, medan samma påstående för koncept 8 resulterade i mer spridda 

svar.  

7.2.1.2 Koncept 8 Spacecraft Commander 

Nedan visas frekvensdata för koncept 8 Spacecraft Commander. Till att börja med visas 

frekvensdata för User Engagement Scale följt av en kort analys. Därefter visas 

frekvensdata från Lin et als underhållningsskala. 
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7.2.1.2.1 USER ENGAGEMENT SCALE 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

Jag tappade bort mig själv när jag spelade spelet Håller med helt ❶ ❶ ⃝ ⃝ ❶ Håller absolut inte med 

Jag var så involverad i spelet att jag tappade koll på tiden Håller med helt ❶ ⃝ ❶ ⃝ ❶ Håller absolut inte med 

Jag blockerade saker runtomkring mig när jag spelade 
spelet 

Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

När jag spelade förlorade jag kontakten med omvärlden Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Tiden bara rann iväg när jag spelade spelet Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ❷ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig absorberad i spelandet Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

När jag spelade släppte jag kontrollen över mig själv Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Jag drogs verkligen in i spelandet Håller med helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig involverad i spelandet Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var kul Håller med helt ❷ ⃝ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag fortsatte spela av ren nyfikenhet Håller med helt ❶ ❶ ⃝ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Spelets innehåll satte igång min nyfikenhet Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig intresserad av spelet Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Att spela spelet var givande Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag anser att min spelstund var lyckad Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Den här spelstunden blev inte som jag hade tänkt mig Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Min spelstund var lönande för mig Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag skulle rekommendera det här spelet för vänner och 
familj 

Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var attraktivt Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var estetiskt tilltalande Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag gillade spelets grafik och bilder Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var visuellt tilltalande Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Spelets layout var visuellt tilltalande Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig frustrerad medan jag spelade spelet Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Jag kände mig förvirrad under tiden jag använde spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag använde spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig modfälld medan jag använde spelet Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ❶ ❶ Håller absolut inte med 

Att spela spelet var mentalt påfrestande Håller med helt ❶ ⃝ ❶ ⃝ ❶ Håller absolut inte med 

Det kändes krävande att spela spelet Håller med helt ❶ ⃝ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag hade kontroll när jag spelade 
spelet 

Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag inte kunde göra allt jag behövde 
göra när jag spelade spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ❶ ❷ Håller absolut inte med 

TABELL 9. FREKVENSDATA FRÅN USER ENGAGEMENT SCALE FÖR KONCEPT 8 SPACECRAFT COMMANDER. 
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Tabell 9 ovan innehöll i ett antal påståenden för vilka samtliga brukare angav samma 

svar, dessa visas i Tabell 10 nedan. 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

Jag anser att min spelstund var lyckad Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var visuellt tilltalande Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig förvirrad under tiden jag 
använde spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag 
använde spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag hade kontroll när jag 
spelade spelet 

Håller med helt ❸ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 10. ENHÄLLIGA SVAR PÅ UES FÖR KONCEPT 8. 

I Tabell 11 nedan visas svarsfrekvenser för motsvarande påståenden för koncept 1 

Tidsuppdraget. 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

Jag anser att min spelstund var lyckad Håller med helt ❷ ⃝ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Det här spelet var visuellt tilltalande Håller med helt ⃝ ⃝ ❷ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Jag kände mig förvirrad under tiden jag 
använde spelet 

Håller med helt ⃝ ❶ ⃝ ⃝ ❷ Håller absolut inte med 

Jag kände mig irriterad under tiden jag 
använde spelet 

Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ❸ Håller absolut inte med 

Det kändes som om jag hade kontroll när jag 
spelade spelet 

Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 11. SVAR PÅ UES FÖR KONCEPT 1 MOTSVARANDE ENHÄLLIGA PÅSTÅENDEN FRÅN KONCEPT 8. 

Följande sekvens innehåller ytliga analytiska reflektioner kring ovanstående resultat. 

En jämförelse mellan Tabell 10 och Tabell 11 verkar indikera att båda koncepten 

resulterade i lyckade spelstunder, men spelstunden med koncept 8 verkade anses 

något mer lyckad. Koncept 8 verkade också ansetts vara ganska visuellt tilltalande, 

medan koncept 1 inte verkade vara lika tilltalande. För koncept 8 verkade ingen av 

brukarna uppleva förvirring under spelets gång, medan koncept 1 gjorde en av 

brukarna måttligt förvirrad. Varken koncept 8 eller 1 gav upphov till irritation under 

spelets gång. Koncept 8 verkade ge brukarna en känsla av kontroll, samma sak gällde 

för koncept 1 men inte i lika stor utsträckning. 
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7.2.1.2.2 LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA 

Nedan följer resultat från Lin et als underhållningsskala för koncept 8. 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

När jag testade spelet               

Var jag djupt fängslad Håller med helt ❶ ⃝ ❷ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Var jag absorberad av vad jag höll på med Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Var min uppmärksamhet fokuserad Håller med helt ❷ ⃝ ⃝ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Var jag fullt koncentrerad Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

          

När jag testade spelet kände jag mig         

Glad Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Tillfredsställd Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Nöjd Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Belåten Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

          

Att testa spelet var         

Uppfyllande Håller med helt ❶ ❶ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Lönande Håller med helt ❶ ❶ ⃝ ❶ ⃝ Håller absolut inte med 

Användbart Håller med helt ❶ ❷ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

Givande Håller med helt ⃝ ❷ ❶ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 12. FREKVENSDATA FRÅN LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 8 SPACECRAFT COMMANDER. 

Tabell 12 innehöll endast ett påstående för vilket samtliga brukare angav samma svar, 

detta visas i Tabell 13 nedan. 

Koncept 8 Spacecraft Commander               

Belåten Håller med helt ⃝ ❸ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 13. ENHÄLLIGA SVAR PÅ LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 8. 

I Tabell 14 nedan visas svar på motsvarande påstående för koncept 1 Tidsuppdraget. 

Koncept 1 Tidsuppdraget               

Belåten Håller med helt ❷ ❶ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med 

TABELL 14. SVAR PÅ LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA FÖR KONCEPT 1 MOTSVARANDE ENHÄLLIGT PÅSTÅENDE 

FRÅN KONCEPT 8. 

Följande sekvens innehåller ytliga analytiska reflektioner kring ovanstående resultat 

från Lin et als underhållningsskalor. Det påstående för vilka samtliga deltagare angav 

samma svar i koncept 8 var När jag testade spelet kände jag mig belåten, där samtliga 

noterade ett ganska starkt medhåll. Samma påstående för koncept 1 verkar dock 

indikera att deltagarna i ännu större utsträckning kände belåtenhet vid användning av 

koncept 1. 



 
75 

7.2.2 Observerade händelser 

Nedan presenteras observerade händelser från utvärderingarna, dessa består dels av 

verbala åsikter från deltagarna, men också av rena observationer från testledaren. 

7.2.2.1 Koncept 1 Tidsuppdraget 

 Den tidsplaneringsgrid som bifogats var för utzoomad, detta gjorde att brukarnas 
text var tvungen att vara mycket liten när de planerade in kortare aktiviteter 

 Att brukarna explicit behövde skriva ner hur lång tid de trodde att vissa 
aktiviteter skulle ta verkade resultera i att de funderade (mer än de kanske gjort 
tidigare) över vilka steg en aktivitet innehöll, samt hur lång tid aktiviteten faktiskt 
skulle ta 

 Brukare noterade att det var bra med skapande av aktiviteter och tidsplanering, 
eftersom man då fick en tydligare bild av hur till exempel ens morgon kunde se 
ut, man lade ner mer tankekraft på det än vanligt 

 Brukare noterade att han såg koncept 1 mer som ett redskap och inte lika mycket 
som ett spel, även om speltanken fanns i bakgrunden 

 Brukare noterade att han helst skulle använda koncept 1 och han skulle kunna 
tänka sig att testa det tillsammans med föräldrar 

 Brukare noterade att han trodde att koncept 1 hade längre hållbarhet än koncept 8 

 Brukare noterade att det kändes värt att faktiskt planera sin tid och bli mer 
medveten om tidsplanering 

 Brukare nämnde att en svaghet med till exempel Google Kalender var att den 
kändes krånglig att använda eftersom den innehöll så mycket steg vid tillägg av 
aktiviteter, men att han tyckte att koncept 1 inte hade riktigt samma problem 

 Föräldrar antydde intresse av att ha uppdrag som inte var relaterade till 
tidsplanering, till exempel dammsuga eller städa 

 Föräldrar verkade ha vissa svårigheter i början med att komma igång med 
skapande av uppdrag och översätta sina idéer om vad de ville att brukaren skulle 
göra till bra uppdrag 

 Att komma på ett bra poängsystem för uppdrag i relation till uppdragets upplevda 
svårighet (från brukarens sida) och kostnader för existerande och framtida 
belöningar verkade upplevas komplicerat och detta kommer förmodligen kräva en 
del trial-and-error från moderatorns (och brukarens) sida om det inte kan lösas 
designmässigt 

 Förälder noterade att även om brukaren inte har problem med att till exempel 
hinna med bussar och utföra vissa aktiviteter innan vissa klockslag har brukaren 
problem med att disponera sin tid till aktiviteter som läxläxsning (exempelvis 
innan ett prov). Detta koncept skulle kunna ge en bra struktur kring hur brukaren 
ska planera upp sin tid kring detta, exempelvis om ett uppdrag skapas som ber 
brukaren planera in fem läxläsningstimmar under kommande vecka 
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 Förälder nämnde att det hade varit smidigt med stöd för upprepade uppdrag, till 
exempel fotografera veckans läxor som skrivs på tavlan under klasstid varje vecka 

 Förälder nämnde att om man har appen på telefonen skulle man kunna ha larm 
som påminner om inplanerade aktiviteter 

 Både förälder och brukare nämnde att de såg konceptet som en bra idé som skulle 
kunna fungera i deras vardag 

 Brukare ansåg att koncept 1 inte var roligt på samma sätt som koncept 8 och att 
koncept 1 var mer av ett verktyg, men att koncept 1 faktiskt skulle kunna fungera i 
vardagen 

 Förälder noterade att extern motivation som den som koncept 1 förlitar sig på 
fungerar olika på olika personer, till exempel tenderade brukaren att svara dåligt 
på sådana typer av motivation, brukaren tillade att det berodde på vilken typ av 
belöning som utlovades 

 Brukare (11 år) verkade uppleva vissa svårigheter i att korrekt uppskatta hur lång 
tid en aktivitet skulle ta 

 Förälder tyckte att skapandet av aktiviteter var en bra idé eftersom det uppmanar 
brukaren att fundera över hur lång tid saker tar 

 En idé om hur vissa belöningar enbart skulle vara tillgängliga på helger dök upp 

 Det dök upp en idé om hur moderatorn skulle kunna skapa belöningar som var 
statiska och därmed tillgängliga kontinuerligt, medan andra belöningar endast 
skulle gå att byta till sig en gång 

 En viktig framtida designfråga blir att på ett bra sätt lösa kommunikationen 
mellan brukare och moderator i frågan om användning av belöningar, när och hur 
använder man till exempel en belöning som ger brukaren tillgång till 30 minuters 
datorspelstid? En potentiell lösning i detta fall är att planera in tiden i kalendern 
för att få använda den 

 En framtida designidé är att ge moderatorn möjlighet att ge brukaren reducerad 
poäng om kvalitén på uppdraget inte är god nog, men uppdraget är av sådan typ 
att det inte enkelt kan göras om helt eller förbättras 

 Förälder noterade att hen trodde att det absolut skulle kunna fungera för 
brukaren, men att det kanske skulle dröja innan det var aktuellt att ställa den 
typen av krav på brukaren (kring tidsplanering) 

 Förälder noterade att det skulle kunna vara ett bra sätt för användare att komma 
igång med att planera 

 För brukare (11 år) verkade enkäterna dels vara svåra att förstå helt och dels 
verkade de vara krävande att fokusera på en längre stund 
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7.2.2.2 Koncept 8 Spacecraft Commander 

 Brukare (11 år) verkade i vissa fall ha svårt för skillnaden mellan de olika skeppen 
(det vill säga skillnaden mellan manöverstrategin och stridsstrategin) 

 En framtida designfråga är att på bättre sätt lösa spelmekanikerna bakom 
spelarens möjlighet att fly från strid, i nuläget straffas spelaren väldigt mycket mer 
om de flyr från en pirat de stöter på tidigt under uppdraget (eftersom piraten då 
har större chans att dyka upp igen) än om de flyr senare under uppdraget 

 En annan framtida designfråga blir att utforma ett system för att reparera sitt 
skepp utanför uppdrag, exempelvis genom att betala en summa pengar på 
rymdstationen 

 Brukare noterade att spelet förmodligen bara är kul en begränsad tid tills spelaren 
listar ut den optimala strategin för skepp och besättning, utan fortsatta 
innehållsuppdateringar (content patches) blir hållbarheten för spelet kort 

 Brukare (18 år) noterade att tidsplaneringsdelen var för enkel, speciellt det första 
uppdraget 

 Brukare nämnde att koncept 8 var mer spelorienterat än koncept 1 och att det var 
mer för att bli medveten om tidsplanering och liknande än att faktiskt utföra 
aktiviteten i sin vardag 

 Brukare och förälder noterade att relationen mellan uppdragsbrädet (vilket var 
utformat efter hela klockslag, 13.00, 14.00, 15.00 och så vidare) och 
tidsplaneringsbrädet (vilket var utformat med intervaller, 13.00-14.00-15.00 och så 
vidare) var otydlig 

 Brukare hade synpunkten att spelet förmodligen hade gjort sig bäst på mobilen 
snarare än datorn  

 Brukare (14 år) upplevde att tidsplaneringsdelen var ganska enkel 

 Brukare (14 år) ställde sig positiv till ökad svårighet genom att senare i spelet 
introducera osäkerhet i när händelser (det vill säga pirater och asteroider) skulle 
ske 

 Brukare (14 år) ställde sig positiv till ökad svårighet genom att senare i spelet 
introducera oförutsedda händelser, vilket skulle kräva att brukaren gjorde en 
omplanering under uppdragets gång 

7.2.2.3 Analys av observerade händelser 

Följande del innehåller en kort analys av de mest intressanta observationerna och 

insikterna. Till att börja med verkade svårighetsgraden på tidsplaneringsdelen i 

koncept 8 verkade vara snäppet för hög för den 11-åriga brukaren, medan den för de 

14-åriga och 18-åriga brukarna verkade vara för låg. Detta yttrade sig i att 14- och 18-

åringen verkade ha mycket lätt för de uppdrag som fanns i koncept 8, medan 11-åringen 

uppvisade vissa svårigheter. I praktikten gör detta att man fortsättningsvis måste ta 

ställning till huruvida man vill fortsätta med den bestämda målgruppen 14-18 år och 
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isåfall höja svårighetsgraden något eller om man vill sänka svårighetsgraden och rikta 

in sig på yngre brukare. 

Att få brukarna att explicit fundera över aktiviteter, aktivitetslängder och sin 

tidsplanering verkade göra att de fick en tydligare bild av hur lång tid vissa aktiviteter 

tar, samtidigt som de verkade uppskatta att få en tydligare överblick över sina 

vardagssituationer genom att praktiskt planera sin tid. Fortsättningsvis innebär detta 

att det verkar vara fördelaktigt att inrikta sig på spel som rör brukarens faktiska vardag 

snarare än en speldomän som avviker för mycket från brukarnas vardag. På så sätt blir 

nyttan tydligare för brukarna vilket skulle kunna innebära högre motivation att 

använda spelet. Ytterligare en indikation på detta återfanns i observationen att 

koncept 1 verkade vara det koncept som flest brukare trodde skulle fungera i vardagen 

eftersom det involverade faktisk planering av deras tid. 

Koncept 1 verkade ses mer som ett verktyg, medan koncept 8 verkade ses mer som ett 

spel. Detta kan ha att göra med att koncept 8 liknade ett typiskt spel mer än vad 

koncept 1 gjorde vilket delvis kan tänkas bero på att speldomänen i koncept 8 avvek 

väldigt mycket från verkligheten i jämförelse med koncept 1. Koncept 1 innehöll också 

fler funktioner som inte var direkta spelmekaniker utan mer orienterade mot att 

assistera brukarna och underlätta för dem i planeringen vilket kan ha bidragit till dessa 

åsikter. 

Dessa resultat diskuteras utförligare och relateras till befintlig forskning i följande 

avsnitt. 
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8 DISKUSSION 

Detta avsnitt innehåller diskussion av projektets resultat och metod. De viktigaste 

resultaten och analyspunkterna från intervjuerna och utvärderingarna diskuteras och 

relateras till befintlig forskning. Den tillämpade metoden diskuteras och kritiseras 

utifrån relaterad forskning och metodteori. 

8.1 RESULTAT 

Arbetet mynnade ut i ett par olika typer av resultat. Intressanta och anmärkningsvärda 

resultat kommer i denna del diskuteras och kopplas till teori och befintlig forskning. 

Till att börja med är förstås själva designkoncepten i sig att betrakta som resultat, men 

även intervjudata (i form av teman) och utvärderingsdata är att betrakta som resultat. 

Figur 6 nedan ger en överblick över projektprocessen och involverade metoder och 

resultat. 

FIGUR 6. ÖVERBLICK ÖVER PROJEKTETS PROCESS, METODER OCH RESULTAT. 

Till att börja med skedde en datainsamlingsfas där intressentintervju och 

användarintervjuer (med brukare och föräldrar hölls). Dessa transkriberades sedan 

och resulterade i transkriptioner, vilka i sin tur analyserades med hjälp av tematisk 

analys under fasen dataanalys. Detta resulterade i teman, vilka användes under 

designarbetet. Designarbetet mynnade genom divergent och konvergent arbete ut i 

skapandet av två pappersprototyper, vilka sedan utvärderades i ett speltest med 

brukare. Testet mynnade ut i observerade händelser och testresultat (i form av 

kvantitativ data). Intressanta aspekter kommer i följande text tas upp för varje 

delresultat i kronologisk ordning. Vissa av följande punkter har till viss del diskuterats 

i textens analysdelar (4.4 och 7.3), men kommer här att diskuteras mer i detalj. 

8.1.1 Vilket koncept var bäst? 

De två koncept som togs fram skiljde sig åt både gällande hur mycket de liknade mer 

traditionella spel och gällande hur de var utformade. Koncept 1 involverade två spelare; 
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en brukare och en moderator. Moderatorns uppgift var att skapa uppdrag (med fördel 

relaterade till tidsorientering och tidsplanering) som brukaren kunde utföra i 

konceptet. Ett uppdrag kunde till exempel be brukaren planera in tre 

läxläsningstillfällen under veckan. När brukaren utförde uppdraget belönades hen 

med poäng som senare kunde användas för att köpa belöningar som moderatorn 

skapat. Dessa belöningar kunde vara saker som biokvällar, möjlighet att välja 

maträtter, datorspelstid och så vidare. Moderatorn och brukaren valde själva hur 

belöningssystemet skulle fungera.  

Koncept 8 involverade en spelare. Brukaren fick i koncept 8 anta rollen som kapten för 

ett rymdskepp och hade ansvar för att planera besättningsmedlemmarnas tid under 

olika uppdrag. Beroende på hur brukaren planerade påverkades besättningens chanser 

att lyckas med uppdraget. Under uppdraget fick brukaren svara på frågor om 

planeringen, vilka vid korrekt svar resulterade i extra poäng för brukaren. Poängen 

användes för att köpa nya skepp och rekrytera nya besättningsmedlemmar, vilket gav 

brukaren tillgång till svårare uppdrag. Detta höjde i sin tur svårighetsgraden för 

brukaren. 

Koncept 1 ansågs av brukare vara minst lik traditionella spel och förlitade sig på att 

brukaren hade en ambitiös och involverad moderator som utformade uppdrag som 

brukaren kunde utföra. Det senare innebär dock att koncept 1 inte riskerar att få slut 

på innehåll och uppdrag på samma sätt som koncept 8, vilket gör att koncept 1 kan 

anses ha längre potentiell livslängd – något som noterades av en av brukarna. 
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Koncepten skiljde sig också åt i fråga om krav på generaliseringsförmåga och fokus i 

fråga om tidsorientering och tidsplanering (se Figur 7 nedan). 

Jämförelsevis har koncept 8 mycket större krav på generaliseringsförmåga eftersom 

brukarna behövde inse hur de kunskaper de använde på rymdskeppet i spelet kunde 

tillämpas i verkligheten. I koncept 1 var speldomänen densamma som verkligheten 

vilket gjorde att kravet på generaliseringsförmåga hos brukarna var lågt. Gällande 

fokus var koncept 1 flexibelt med viss riktning mot tidsplanering då tanken var att 

brukarna skulle använda delarna som fokuserade på tidsorientering för att underlätta 

sin tidsplanering. Hur detta skulle ske avgjordes dock i stort sett helt av moderatorerna 

vilket gör att koncept 1 är svårplacerat gällande fokus. Koncept 8 var mer fokuserat på 

tidsplanering då detta var direkt knutet till planering av besättningsmedlemmarnas tid 

på skeppet, en spelmekanik som var central under spelets gång. Vissa element riktade 

mot tidsorientering fanns dock i form av frågor om brukarens tidsplanering. 

De enkäter som användes under utvärderingen med brukare verkade indikera att 

koncept 8 var det koncept som var mest underhållande och engagerande, även om ett 

antal problem med enkäternas användande (se Metod nedan för metoddiskussion) gör 

att dessa resultat bör tas med en nypa salt. Detta resultat kan förstås också komma att 

förändras under mer långvarig användning utanför en testsituation. 

Att döma av intervjuer och observerade händelser verkar brukare och föräldrar i stor 

utsträckning föredragit koncept 1 Tidsuppdraget före koncept 8 Spacecraft 

Commander. Detta är intressant eftersom koncept 8 ofta refererades till som den mer 

underhållande av de två, medan koncept 1 sågs mer som ett verktyg. Det noterades att 

FIGUR 7. VISUALISERING AV HUR KONCEPTEN I DESIGNERNS ÖGON FÖRHÖLL SIG TILL VARANDRA RÖRANDE 

VISSA NYCKELKONCEPT. 
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koncept 1 skulle fungera bra för att motivera och introducera brukare för tidsplanering, 

men att de kanske senare skulle gå vidare till mer avancerade verktyg (som till exempel 

Google Kalender). Att brukarna i koncept 1 explicit behövde skriva ner hur lång tid de 

trodde att vissa aktiviteter skulle ta verkade resultera i att de funderade (mer än de 

kanske gjort tidigare) över vilka steg en aktivitet innehöll, samt hur lång tid aktiviteten 

faktiskt skulle ta. Detta skulle kunna ge effekt för brukarnas tidsplaneringsförmåga då 

det dels gör att de får en mer explicit bild av hur lång tid saker och ting tar, samt 

underlätta tidsplaneringen för brukaren då en databas med brukarens egna aktiviteter 

byggs upp. Denna funktionalitet snuddar vid en intressant frågeställning som rör 

kognitiva hjälpmedel vs. utvecklande spel, eftersom den kan anses höra till det förra. 

Man kan dock fråga sig hur mycket av den typen av assisterande funktionalitet man 

vill ha i ett spel, vilket diskuteras mer uförligt i 8.1.2 Utmaning i lärospel och kognitiva 

hjälpmedel nedan. Sammanfattningsvis kan man säga att koncept 8 verkade mer 

underhållande och engagerande, men detta räckte inte för att brukarna och 

föräldrarna skulle föredra detta koncept framför koncept 1. En hypotes är att koncept 

8 inte var tillräckligt underhållande för ses som ”kul” eftersom det inte var lika 

underhållande som brukarnas vanliga datorspel, mobilspel eller tv-spel. Det var heller 

inte tillräckligt nyttigt för att ses som ”nyttigt”. Koncept 1 verkade dock ses mer som 

nyttigt och kunde därmed ha råd med att inte vara lika underhållande. Man kan fråga 

sig vilken roll ett lärospel har relativt till vanliga spel och traditionell utbildning. Det 

verkar som att det i det här fallet inte fungerade med lärospelet som mellanting mellan 

vanliga spel och traditionell utbildning. Detta skulle kunna vara ett rent 

designproblem på grund av att kvaliten på koncept 8 inte var tillräckligt hög eller så 

passade det inte brukarnas individuella preferenser gällande spel. 

8.1.2 Utmaning i lärospel och kognitiva hjälpmedel 

En mycket intressant fråga att diskutera rör skillnader och likheter mellan kognitiva 

hjälpmedel och lärospel med avseende på nivå av utmaning, scaffolding, autonomi och 

självständighet. Enligt ICF-CY (WHO, 2007) definieras generella hjälpmedel som: 

"varje produkt (inkl instrument, utrustning, tekniskt system och mjukvara) som är 

särskilt framställd eller allmänt tillgänglig för att förebygga, kompensera, övervaka, 

lindra eller neutralisera funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och 

delaktighetsinskränkningar. Det är erkänt att vilken produkt eller teknik som helst kan 

vara stödjande." 

Att definiera ett spel är dock inte helt trivialt. Smed & Hakonen (2003) noterar att ett 

spel verkar innehålla tre komponenter. Spelare, regler och mål. Dessa komponenter 

ger upphov till och påverkas av ett antal underliggande processer; utmaning, konflikt 



 
83 

och lek (se Smed & Hakonen, 2003, figur 1). Utan att dyka alltför djupt i definitioner av 

spel kan det redan här konstateras viktiga distinkta egenskaper hos spel som inte delas 

av hjälpmedel: utmaning och konflikt. Hjälpmedel är ofta utformade för att underlätta 

för brukaren snarare än att utmana denne. Ett lärospel däremot syftar till att lära 

brukaren en viss färdighet, vilket sker bland annat genom utmaning. Inom utbildning 

och lärospel finns begreppet scaffolding, vilket innebär assistans med avsikt att höja 

spelaren till nästa nivå. Scaffolding kan användas för att låta en individ nå en nivå de 

normalt sett inte skulle kunnat nå helt själva. Individen kan sedan lära sig av detta och 

öka sina förmågor, för att så småningom klara sig helt själv på den högre nivån då 

mängden scaffolding reduceras eller tas bort helt. En viktig poäng här är som tidigare 

nämnt att hjälpmedel, i jämförelse med spel, i huvudsak syftar till att underlätta för 

brukaren. Detta sker bland annat genom att tillhandahålla assistans av olika slag. Man 

skulle kunna argumentera för att detta sker på liknande sätt som med scaffolding, även 

om den termen sällan eller aldrig används i hjälpmedelssammanhang. En viktig 

skillnad mellan användandet av scaffolding i lärospel och i hjälpmedel är dock att ett 

hjälpmedel sällan tar bort denna scaffolding efterhand. Poängen med scaffolding i 

lärospel är att hela tiden utmana spelarna lagom mycket genom att höja svårigheten 

efterhand som spelarna lär sig. Den scaffolding som används bör i efterhand tas bort 

för att ge den lärandeeffekt som eftersöks, snarare än att göra brukarna beroende av 

artefakten genom att knyta deras förmåga till de assisterande mekanikerna (Pea, 

2004). I detta fall riskerar man samtidigt att enbart ge illusionen av framsteg i 

utvecklingen av spelarnas förmåga snarare än faktiska framsteg (Linderoth, 2012). En 

viktig fråga att ta ställning till under designarbetet blir därför frågan om huruvida 

syftet är att assistera (hjälpmedel) eller utveckla (lärospel) brukarnas förmåga. I 

koncept 1 fanns vissa drag åt hjälpmedelshållet, vilket i slutändan skulle kunna påverka 

hur väl brukarna lär sig eftersom dessa funktioner inte var en del av den tilltänkta 

scaffolding-strategin. Det kan också ha påverkat vilken av koncepten som ansågs 

nyttigast. 

Det finns dock en potentiell roll för assisterande funktioner även i lärospel, sålänge de 

medvetet är en del av den tilltänkta strategin för scaffolding. De måste alltså kunna 

dras tillbaka för att låta användaren stå på egna ben när tillfället för detta är rätt. Man 

skulle till exempel kunna tänka sig assisterande funktioner som analyserar brukarnas 

planering under en längre period och se hur deras typiska måndagmorgnar ser ut. 

Denna information skulle sedan kunna användas för att hjälpa brukaren planera 

framtida måndagar och därmed agera scaffolding. När brukaren sedan lär sig planera 

bättre och bättre försvinner denna funktionalitet gradvis, för att slutligen tas bort helt. 

Alternativt kan denna strategi göras till en del av en dynamisk svårighetsgrad och 

utmaningsnivå som anpassar sig efter brukarens förmåga. Brukare skulle i början 

kunna utföra någon form av test där dennes tidsplaneringsförmåga (i speldomänen) 
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mäts, vilket gör att man kan uppskatta vilken nivå brukaren bör börja på för att ställas 

inför en lagom svårighetsgrad. Denna nivå kan sedan varieras dynamiskt beroende på 

hur väl spelaren presterar, likt svårighetsgraden i spelet God Hand (Clover Studio, 

2006). Denna svårighetsgrad kan då höjas eller sänkas kontinuerligt beroende på hur 

väl brukaren presterar, vilket skulle kunna bedömas av moderatorn (i koncept 1) eller 

baserat på ett poängsystem (i koncept 8). Detta skiljer sig från mer traditionella 

implementationer av utmaning som ofta höjs efterhand, men sällan sänks (ibland finns 

nivåer som spelaren väljer mellan).  

Janeslätt utförde 2010 en studie som indikerade att skillnader i tidsplaneringsförmåga 

framförallt beror på ålder och mognad snarare än diagnostyp. Detta gör att en 

varierande svårighetsgrad kan bli mycket viktig för design av lärospel för tidsplanering. 

Koncept 1 tacklade detta genom att låta moderatorn styra svårighetsgraden och på så 

sätt skräddarsy denna för brukaren. Koncept 8 hade dock en mer statisk 

ingångssvårighet som sedan ökade mer eller mindre linjärt ju fler uppdrag brukaren 

klarade av. Under utvärderingen observerades indikationer på att denna 

ingångssvårighet var något för hög för 11-åringen, men för låg för 14- och 18-åringen. 

Eftersom målgruppen var 14-18 år kan man tänka sig att en framtida höjning av 

ingångssvårigheten är värd att undersöka, med risk för att göra tröskeln för hög för 

yngre brukare. I vilket fall blir en viktig aspekt av en varierande svårighetsgrad att ge 

spelaren en anledning att gå upp i svårighetsgrad och utmana sig själv, till exempel 

genom att ge spelaren högre belöning för det extra besväret. 

Värt att notera är också att de svårigheter 11-åringen upplevde skulle kunna bero på 

andra faktorer än förmåga att tidsplanera, till exempel spelets utformning, dagsform 

eller att 11-åringen inte hann lära sig spelreglerna ordentligt. Det går heller inte helt att 

utesluta att detta resultat beror på diagnos eller intra-individuella skillnader i förmåga 

då storleken på den utvärderande gruppen var så pass liten. 

8.1.3 Autonomi och självständighet i relation till lärospel och kognitiva hjälpmedel 

Flera av de brukare och föräldrar som intervjuades nämnde rutiner som viktiga delar 

av en fungerande vardag. Dessa resultat ligger i linje med relaterad forskning på 

området (Lundgren & Hedblom, 2013; Eriksson & Wiberg, 2010; Strandberg & Wallin, 

2009). Många av de tidshanteringsstrategier som verkade fungera bra för brukarna var 

knutna till rutiner på något sätt, till exempel rörande hur brukare hann med alla 

aktiviteter de skulle innan skolan började. Andra lyckade strategier involverade 

påminnelser, framförallt genom mobiltelefoner. Innan det diskuteras huruvida 

byggande av rutiner är något som skulle kunna vara ett fokus för framtida lärospel är 

det lämpligt att återkoppla till en av projektets frågeställningar: 
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Hur påverkar denna lösning användarnas autonomi och självständighet?  

Tanken bakom denna frågeställning var att undersöka om och hur man kunde ge 

brukare förmågan att planera sin vardag för att få möjlighet att utföra de aktiviteter de 

ville och därmed uppnå högre autonomi. Den formulerades ursprungligen efter tankar 

om huruvida brukare ibland inte vågade påbörja vissa aktiviteter för att de var rädda 

för att inte hinna med dem, missa en annan aktivitet eller för att spendera mer tid på 

en aktivitet än vad de tänkt sig. En rutinbaserad vardag kan anses ge en ökad 

självständighet hos brukarna, eftersom de kanske i större usträckning skulle kunna 

klara sig på egen hand om de har en rutinbaserad vardag. Å andra sidan skulle det 

också kunna ge upphov till lägre autonomi om de aktiviteter de utför inte är de 

aktiviteter de egentligen vill utföra. Som Arvidsson och Johnsson (2006) dock 

poängterar föredrar olika individer olika nivåer av självständighet och autonomi, det 

finns ingen guldstandard för vad som är bra eller dåligt. Det viktiga är att ge individer 

möjligheten att bibehålla sin föredragna nivå av autonomi respektive självständighet. 

Dessa tankar kan kanske anses stå i kontrast till tidigare nämnda idéer om scaffolding, 

utmaning och att brukare ska lära sig tidsplanera själva och leder fram till en etisk 

frågeställning. Låt oss säga att det vore möjligt att skapa ett hjälpmedel som gav 

brukare med sämre förmåga till tidsuppfattning möjlighet att själva planera och 

orientera sig i sin tid på samma nivå som en genomsnittlig individ utan nedsättningar. 

Genom att använda detta skulle brukarnas förmåga assisteras till den punkt då deras 

nedsättning ej längre hade någon direkt effekt. Givet att detta vore möjligt, vad vore 

poängen för en brukare att förbättra sin grundförmåga? Denna fråga leder in på 

djupare diskussioner kring externalism och the extended mind (Clark & Chalmers, 

1998) vars nyanser och detaljer faller utanför uppsatsens gränser. Rent designpraktiskt 

är det dock värt att ha följande i åtanke: individer föredrar olika nivåer av autonomi 

och självständighet. Högre är inte alltid bättre. Det är förståeligt om föräldrar ser på 

högre autonomi som bättre då barnet så småningom lär sig ta egna beslut och styra 

sitt eget liv, men det är viktigt att ha i åtanke att olika nivåer passar olika individer. 

Det är därför eftersträvansvärt att i designarbetet vara medveten om vilken nivå av 

autonomi man vill att brukaren ska uppnå, samt reflektera över huruvida denna nivå 

passar de presumtiva brukarna. Exempelvis upplevde en av deltagarna att han inte 

hade några problem med sin tidsuppfattning och uppvisade viss motvilja i sitt 

engagemang att träna på denna. Om denna brukare fått välja mellan ett hjälpmedel 

som underlättade för honom och ett lärospel som syftade till att träna hans förmåga, 

vilket hade han själv valt? Hur ser hans föräldrar på samma situation, vad hade de valt? 

Designbeslut bör tas i samband med reflektion kring vad dessa beslut implicerar 

gällande autonomi och självständighet för brukaren. 
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De spelkoncept som utvecklats under detta projekt skulle förmodligen passa sämre för 

en individ som inte vill bli autonom i sin tidsplanering. För en sådan individ skulle det 

eventuellt passa bättre med ett mer traditionellt kognitivt hjälpmedel snarare än ett 

spel. En viktig insikt är att det i det här fallet kanske inte går att utveckla en produkt 

som passar alla, utan att en bättre strategi är att skapa ett antal varierade hjälpmedel 

och spel med varierade krav på och möjligheter för autonomi och självständighet. Det 

är också viktigt att man som designer är medveten om att man tar beslut kring detta 

genom att fokusera på en viss typ av artefakt och det är viktigt att vara uppmärksam 

på vilka effekter detta kan ha för brukare och användare. 

8.1.4 Social interaktion i spel 

Under intervjuerna angav två brukare att en av anledningarna till varför de spelade ett 

visst spel var för att de fick möjlighet att spela med kompisar, det sociala uppgavs vara 

en positiv aspekt i spelandet. Det är intressant att det sociala i spel ansågs viktigt, 

eftersom sociala intryck i skolmiljön verkar ha bidragit till att brukarna kände sig 

trötta. Det är också intressant givet att det är vedertaget att personer med AST har 

svårt att tolka sociala signaler och har svårigheter med det sociala spelet, vilket inte 

ligger helt i linje med denna observation. En brukare uppgav till exempel att han 

spelade Town of Salem, vilket är ett spel som går ut på att spela en specifik roll 

tillsammans med ett 7 till 15 andra spelare. Spelet förlitar sig på spelarnas förmåga att 

ljuga för andra och att upptäcka när andra ljuger, med målet är att uppfylla ett specifikt 

uppdrag som beror på vilken roll spelaren spelar. Ungdomar med AST är normalt 

sämre på att ljuga än ungdomar utan AST (Li et al, 2011), men det är möjligt att detta 

inte gäller alla individer med AST och den intra-individuella variationen i kognitiv 

förmåga som tidigare nämnts som ett potentiellt resultat av en problematisk 

diagnosprocess kan tillämpas även här. Man kan också tänka sig att det beror på att 

ett personligt intresse för den typen av spel bidragit till utvecklandet av denna förmåga 

över en längre tidsperiod. 

8.2 METOD 

Under kommande del diskuteras den tillämpade metoden ur ett kritiskt perspektiv. 

Till att börja med diskuteras antal och urval av deltagare, varefter en diskussion om 

mätning av underhållning och engagemang under modererade situationer hålls. Sist 

diskuteras alternative vägar till motiverade användare följt av en diskussion av 

utvärdering genom pappersprototypning i brädspelsform. 
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8.2.1 Antal och urval av deltagare 

Den tänkta målgruppen var barn och ungdomar i åldrarna 14-18 år med AST och 

svårigheter med tidsplanering och/eller tidsorientering. Denna grupp är inte särskilt 

lättillgänglig för gemene man, därav användes nyckelintressentens kontakter för att få 

kontakt med potentiella deltagare. Tre stycken brukare i åldrarna 11, 14 och 18 år deltog 

i intervjuer och utvärderingar. Två var diagnosticerade med AST (varav ytterligare en 

med ADD), medan en var diagnosticerad med genomgripande störningar i 

utvecklingen. 

Dessa brukare ansågs vara representativa för målgruppen på basis av deras ålder, 

diagnos och svårigheter med tidsplanering och/eller tidsorientering. Dessa svårigheter 

varierade både i grad och påverkan på brukarens vardag.  Gällande representativitet 

bör det dock noteras att den 11-åriga brukaren var något yngre än den tilltänkta 

målgruppen. Han delade ej heller samma diagnostyp som de andra deltagarna, och 

iochmed hans låga ålder hade han ännu ej uppvisat några utbredda problem med sin 

tidsplanering. Däremot hade han uppvisat vissa svårigheter med tidsorientering och 

det fanns en oro hos brukares förälder om att denna skulle kunna påverka hans senare 

förmåga till tidsplanering. Med anledning av detta var även denna brukare intressant 

för studien och det ansågs att han skulle kunna bidra med värdefull information som 

kunde kontrasteras mot informationen från de lite äldre brukarna. Därmed skulle man 

kunna yttra sig om skillnader och likheter dem emellan. 

Gällande antalet deltagande brukare var det ett förhållandevis lågt antal som 

intervjuades och medverkade i utvärderingar. Det hade varit önskvärt att ha minst 

dubbelt så många för att ge mer mängd och djup i datan. I verkligheten finns det dock 

många praktiska hinder som påverkar hur många deltagare som kan rekryteras. Den 

kanske viktigaste aspekten är deltagarnas tillgänglighet, hur många finns tillgängliga 

och hur många har tid över att boka in en intervjusession under en given tidsperiod? 

Brukarnas diagnoser gör också att de vissa dagar mår sämre, känner sig väldigt 

stressade, eller helt enkelt inte får ihop det. Detta kan göra att de ibland missar 

inbokade aktiviteter eller skoldagar och kan förståeligt nog resultera i inställda 

intervjuer. Detta gör de deltagande brukarnas och föräldrarnas bidrag till projektet 

mycket värdefullt. Hur specifik en målgrupp är påverkar givetvis också hur många 

deltagare realistiskt sett kan få tag på. Ju mer specifika krav man har desto svårare blir 

det att hitta deltagare överhuvudtaget. Det är dock av yttersta vikt att deltagarna som 

rekryteras är representativa för målgruppen. Sammanfattningsvis hade det (som alltid) 

varit önskvärt att ha fler deltagare, men i verkligheten rekryterades så många som 

kunde fås tag på under den givna tidsperioden. 
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8.2.2 Mätning av underhållning och engagemang under modererade utvärderingar 

Under utvärdering med brukare användes User Engagement Scale (O’Brien & Toms, 

2010) som inför utvärderingen fritt översatts till svenska. Syftet med användandet av 

denna enkät var att låta brukare självskatta sina engagemangsnivåer. Mängden 

påståenden i User Engagement Scale var 31 och dessa kategoriserades inte på något 

speciellt sätt. För den yngsta brukaren (11 år) som deltog i utvärderingarna verkade det 

vara svårt att hålla sig koncentrerad och fokuserad tillräckligt länge för att kunna ge 

meningsfulla svar på de olika påståendena. Huruvida detta beror på ålder eller 

relaterar till brukarens diagnos går inte att fastställa givet de data som togs fram under 

denna studie. I vilket fall kan detta vara en potentiell svaghet med en så pass 

omfattande enkät. Frågor kring passande ålder diskuteras inte i O’Brien och Toms 

(2010), vilket är olyckligt. Jämförelsevis verkade ingen av brukarna ha svårigheter med 

underhållningsskalan från Lin et al (2008), så det är möjligt att en nerskalad version 

av User Engagement Scale skulle fungera bra. I enkäterna som brukarna fyllde i 

användes kontinuerliga skalor från Håller med helt till Håller absolut inte med (det 

fanns alltså inga etiketter för mellanvärdena), det är osäkert huruvida detta påverkade 

deltagarna på något sätt eller inte. Baserat på forskning kring högfungerande autism 

och abstraktion (Minshew et al, 2002) kan man tänka sig att deltagarna upplevde 

svårigheter med att identifiera de abstrakta punkterna mellan de två extremvärdena, 

även om detta varken observerades eller nämndes under utvärderingarna. Detta är 

isåfall ytterligare en punkt på vilken utformningen och användandet av dessa skalor 

kan kritiseras, och skulle kunnat undvikas genom att använda etiketter för samtliga 

punkter på skalan. 

En annan studie som syftade att mäta engagement för barn i åldrarna sex till nio (Read 

et al, 2002) undvek självskattade formulär helt och förlitade sig på observationsdata 

istället. Positiva instanser som leenden, skratt, koncentrationssignaler, positiv verbal 

feedback samt uppspelt studsande vägdes mot negativa instanser som gäspningar, 

axelryckningar, negativ verbal feedback, samt pannrynkningar. Givet detta kan man 

tänka sig att enbart User Engagement Scale i fullvariant inte är att rekommendera för 

utvärderingar som involverar yngre barn och ungdomar. Under det här projektet 

deltog ungdomar i åldrarna 11, 14 och 18, för vilka en kombination av enklare 

självskattning och observationsdata skulle kunna fungera bättre än enbart 

självskattning.  
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Ytterligare ett problem med User Engagement Scale var att ett flertal påståenden 

lämpade sig illa för användning med prototyper i low- och medium-fidelity, detta 

gällde främst de påståenden som relaterade till produktens visuella kvalitéer: 

 Det här spelet var attraktivt 

 Det här spelet var estetiskt tilltalande 

 Jag gillade spelets grafik och bilder 

 Det här spelet var visuellt tilltalande 

Dessa kan anses vara problematiska då prototyper i low- och medium-fidelity sällan 

har en utvecklad grafisk design och ännu mer sällan involverar någon nämnvärd grafik 

eller några bilder.  

Vissa påståenden kan även anses lämpa sig mindre väl för en modererad testsituation, 

exempelvis: 

 När jag spelade förlorade jag kontakten med omvärlden 

 Jag blockerade saker runtomkring mig när jag spelade spelet 

 Jag fortsatte spela av ren nyfikenhet 

 Det kändes som om jag hade kontroll när jag spelade spelet 

 Det kändes som om jag kunde göra allt jag behövde göra när jag spelade spelet 

Under modererade testsituationer medverkar någon typ av testmoderator som 

observerar, agerar dator, ger deltagaren uppgifter och dylikt. Den modererade 

testsituationen förhindrar den typen av blockering av omvärld och förlorad kontakt 

som kanske normalt kan förknippas med upplevelser vi är riktigt engagerade i. Varje 

gång testmoderatorn interagerar med testdeltagaren tvingas deltagaren släppa fokus 

på produkten och rikta den mot testmoderatorn, vilket avbryter 

engagemangsprocessen (se Figur 8 på efterföljande sida).  
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FIGUR 8. MODELL AV BEGREPPET ENGAGEMENT, ENLIGT O'BRIEN OCH TOMS (2008). 

Det är oklart vilken typ av effekt den här sortens avbrott får för den övergripande 

upplevelsen av engagemang, vilket är den som deltagarna förmodligen uppger vid 

testets slut då de fyller i sin User Engagement Scale. Samma sak gäller interaktion 

mellan brukare och moderator (i det här fallet föräldern), vilket också kan anses 

avbryta engagemangsprocessen förutsatt att brukaren ser moderatorn som en del av 

omvärlden snarare än en del av spelet och upplevelsen. Detta skulle isåfall också kunna 

leda till lägre poäng på påståenden som till exempel När jag spelade förlorade jag 

kontakten med omvärlden. Andra påståenden, till exempel Jag fortsatte spela av ren 

nyfikenhet, förhindras helt av en testsituation där deltagaren ofta interagerar med 

produkten tills testet tar slut (vilket bestäms av testmoderatorn), tidslängden är inte 

beroende av deltagarens nyfikenhet. Man kan istället tänka sig att ett påstående som 

Jag förblev nyfiken genom hela spelsessionen fungerat bättre för en modererad 

testsituation. Dessa observationer ger upphov till frågor om hur man bäst bör gå 

tillväga vid mätningar av engagemang tidigt i en designprocess. Även modeller av 

underhållning lider av liknande problem, då ett flertal modeller av både underhållning 

och engagemang (Blythe & Hassenzahl, 2005; Sweetser & Wyeth, 2005; O’Brien & 

Toms, 2010) involverar aspekter relaterade till grafik och blockering av omvärld. Detta 

är aspekter som ofta mer eller mindre saknas eller förhindras under modererade tester 

av pappersprototyper, vilket ger upphov till frågan om kanske det behövs andra 

metoder för att göra mätning av engagemang och underhållning enklare och mer 

pålitligt ur ett praktiskt perspektiv.    

Förhoppningsvis får det ökande akademiska intresset för underhållning och 

engagemang genomslag i bättre och mer vedertagna praktiska verktyg i framtiden. 
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8.2.3 Alternativa vägar till motiverade användare 

Under projektet ämnade man skapa motivation genom underhållning och 

engagemang. Man kan fråga sig hur väl dessa koncept fungerade som språngbräda för 

att bygga upp denna motivation hos användare, och studien gav inga tydliga svar kring 

detta. Som tidigare noterat finns minst två typer av motivation; inre och yttre. 

Underhållning och engagemang är två koncept som kanske kan anses ligga närmre 

inre motivation än yttre motivation. Ett problem var dock att det inte genomfördes 

någon djupgående studie av vad deltagarna motiverades av. Man kan tänka sig att det 

finns ett antal alternativ till underhållning och engagemang som möjligen hade passat 

denna målgrupp bättre.  

8.2.4 Utvärdering genom prototypning i brädspelsform 

Inför utvärderingarna konverterades koncepten till brädspelsform. Syftet med detta 

var att underlätta utvärderingsprocessen för deltagarna genom att behålla de 

grundläggande spelmekanikerna men undvika att förlita sig på att deltagarna skulle 

behöva föreställa sig hur spelet hade blivit i digital form. På så sätt skulle man kunna 

få fram data om själva spelet utan att kräva att deltagarna föreställde sig hur det skulle 

vara att spela spelet om det var digitalt. I efterhand kan man fråga sig huruvida det 

faktiskt gav någon positiv effekt eller ej. Å ena sidan var vissa objekt lättare och 

snabbare att prototypa då mindre arbete krävdes för att göra en ordentlig 

gränssnittsdesign, exempelvis behövde man inte fundera över hur man skulle 

prototypa en tidsplanering på en yta stor som en smartphoneskärm utan att göra 

prototypen för detaljerad och komplex. Å andra sidan kostade den här typen av 

konvertering extra tid. De data som togs fram låg förmodligen närmre frågor om hur 

spelets kärnmekaniker fungerade i brädspelsform och inte nödvändigtvis hur de skulle 

kunna fungera i en digital slutprodukt. Om man bestämt sig för en plattform och 

skapat en pappersprototyp baserad på denna likt föreslaget i Olsen et al (2011) hade 

man eventuellt kunnat generera data som låg närmre projektets tilltänkta slutprodukt. 

Detta förutsätter dock att deltagarnas förmåga att föreställa sig hur prototypen faktiskt 

skulle te sig som digital app inte påverkar deras upplevelse för mycket. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att bedöma hur väl denna strategi 

fungerade. Det verkar dock rimligt att anta att denna strategi fungerar bättre ju större 

svårigheter deltagarna har med att föreställa sig fiktiva situationer. Brädspelsformatet 

ger mindre nytta ju mindre problem deltagarna har med att föreställa sig användandet 

av en pappersprototyp som en faktisk app. 
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8.3 ARBETET I ETT VIDARE SAMMANHANG 

Barn och ungdomar med AST och tidsplaneringssvårigheter befinner sig ibland i 

mycket svåra situationer, de kan missa skoldagar eller komma försent till bestämda 

tider. Dagens svenska samhälle är dock i många fall uppbyggda kring förmågan att 

planera och passa tider, vilket kan bli problematiskt för dessa barn och ungdomar när 

de blir vuxna och får helt andra krav ställda på sig. Med anledning av detta är det av 

stort intresse från ett samhällsperspektiv att ta fram en artefakt som ger dem möjlighet 

att träna på tidsuppfattning, det vill säga tidsupplevelse, tidsorientering och 

tidsplanering (varav de två senaste varit i fokus under detta projekt) på ett sätt som 

fungerar och känns motiverande för dem. På så sätt skulle de kunna minska riskerna 

för att hamna i svåra situationer på grund av bristande förmåga för tidsplanering och 

tidsorientering. Det arbete som gjorts i detta projekt kan inte göra anspråk på att ha 

tagit fram en sådan artefakt, däremot har förhoppningsvis vissa av svårigheterna och 

möjligheterna med ett sådant åtagande belysts. Dessa kan sedan tas i beaktning i 

framtida projekt. Även om detta åtagande bör vara av stort intresse ur ett 

samhällsperspektiv saknas mycket av den grundforskning som projektet egentligen 

bör ha byggt på, exempelvis kring mätning av engagemang och underhållning (se 

Metod ovan), träning av tidsuppfattning och mer utförlig forskning kring 

generaliseringsförmåga (framförallt i relation till spel). Dessa två behov diskuteras mer 

utförligt nedan. 

8.3.1 Fortsatt designarbete 

Fortsatt designarbete kan tänkas involvera skapandet av en syntes av koncept 1 och 

koncept 8 och inrikta det på en viss del av målgruppen. Förslagsvis den del av 

målgruppen som föredrar en högre nivå av autonomi i sina liv och har som mål att 

utveckla sin förmåga till tidsplanering. Vissa nackdelar kan åtgärdas genom att 

kombinera komponenter från de båda koncepten. Exempelvis skulle långvarigheten i 

koncept 8 kunna förlängas om man införde ett system där brukarna kunde skapa eget 

innehåll som de sedan skulle kunna dela med sig av vilket skulle ge spelet en social 

sida också. Det skulle kunna vara saker som uppdrag, skepp eller pirater. Vidare skulle 

koncept 8 kunna förbättras genom att göra svårighetsgraden mer varierande än vad 

den är. Man skulle kunna införa ett inledande test för att se vilken nivå brukaren skulle 

passa att börja på. Högre svårighetsgrader skulle kunna göras svårare än vad de är nu 

genom att införa varierande händelser och kräva omplaneringar mitt i uppdrag. 

Uppdragen skulle också kunna göras till delar av ett större övergripande system där 

användarna jobbar mot större mål som till exempel att samla resurser för att kunna ta 

sig till en annan galax eller liknande. 
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Koncept 1 skulle kunna utvecklas mer fler spelmekaniker i försök att göra det mer 

engagerande och underhållande. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att i tillägg 

till  de verkliga belöningar brukaren kan köpa även ha belöningar som endast existerar 

i spelet. Man skulle kunna ha en avatar man kan köpa utrustning och accessoarer till. 

Detta är dock inte helt önskvärt eftersom det då blir en större klyfta mellan vad som 

är själva spelet och vad som är uppgifter för lärande. Bra lärospel har spelmekaniker 

och uppgifter som är integrerade i en och samma domän och miljö (Rieber, 1996). 

Detta leder oss in mot ett av de huvudsakliga problemen designarbetet stått inför och 

en central designfråga under framtida arbete. Hur man ska gå tillväga för att kunna 

kombinera de engagerande och underhållande komponenterna från koncept 8 med de 

komponenter som gjorde att koncept 1 upplevdes nyttigt och motiverande att 

använda? Denna fråga återkopplar till ett av projektets huvudproblem. Å ena sidan har 

författaren endast lyckats hitta ett fåtal modeller av underhållning (Sweetser & Wyeth, 

2005; Lin et al, 2008) och engagemang (O’Brien & Toms, 2010) för vilka det finns 

praktiska mått utvecklade. I samtliga modeller utom Lin et al (2008) spelar nivån av 

distraktion från verkligheten en stor roll för hur underhållande och engagerande något 

anses vara. Detta är speciellt sant för idéer som bygger på tankar om flow. Denna 

distraktion från verkligheten är åtminstone i viss mån knuten till hur väl spelet får en 

att sluta tänka på sina vardagliga bekymmer. Detta engagemang som uppstår vid 

distraktion från vardagliga bekymmer kunna anses vara en av de grundläggande 

poängerna bakom att använda spel som bas för lärande. Detta är dock något som är 

svårt att bygga upp för individer med AST eftersom en alltför stark avvikelse från 

verkligheten skulle kunna resultera i att läroeffekt uteblir då en nedsatt förmåga till 

generalisering gör att kunskap inte kan överföras från en domän till en annan. Med 

andra ord: om man gör ett spel där brukare planerar tiden för besättningsmedlemmar 

på ett rymdskepp är det förmodligen roligare än om brukare ska planera sin egen tid 

men spelet riskerar att ge dåliga läroeffekter då hög förmåga till generalisering krävs 

för att tillämpa kunskapen som förvärvas på rymdskeppet i verkliga livet. I nuläget är 

det svårt att säga exakt hur stora och utbredda problem individer med AST har med 

just generalisering. Det är också oklart hur dessa problem yttrar sig i fråga om spel och 

hur långt från verkligheten en design kan avvika utan att svårigheter uppstår. Dessa 

oklarheter tas upp i 8.3.3 Framtida forskning kring generaliseringsförmåga hos barn 

och ungdomar med AST. 

8.3.2 Framtida forskning kring träning av tidsuppfattning 

I skrivande stund har ingen forskning rörande träning av tidsuppfattning hos personer 

med AST eller träning av tidsuppfattning överhuvudtaget hittats. Detta projekt fösökte 

förlita sig på liknande tekniker som Pussla med tid (2012) för att låta användare träna 

sin tidsuppfattning genom konkretisering av tidsbegrepp (och koppling till brukares 



 
94 

egna aktiviteter). Även om brukare och föräldrar verkade uppskatta detta och trodde 

det skulle kunna fungera i deras vardag är det fortfarande osäkert huruvida den typen 

av träning är effektiv eller ej. Så vitt författaren vet saknas det relevant forskning på 

området kring vilka träningstekniker som fungerar och är effektiva för träning av 

tidsplanering, tidsorientering och tidsupplevelse hos barn och ungdomar med AST, 

och detta är ett mycket intressant framtida forskningsfokus. Framtida projekt skulle 

dels kunna utforska vilka dessa tekniker skulle kunna vara samt hur de skulle kunna 

tillämpas i spel. 

8.3.3 Framtida forskning kring generaliseringsförmåga hos barn och ungdomar med 

AST 

Frågan om generaliseringsförmåga hos barn och ungdomar med AST dök upp ett 

flertal gånger under studien och hade stor påverkan på det slutliga designförslaget. Att 

barn och ungdomar med AST har problem med att generalisera från en domän till en 

annan verkar vedertaget inom habiliteringsverksamheten, men det saknas forskning 

som belyser vidden av problematiken. Då många barn och ungdomar med AST har 

datorspel som primärt fritidsintresse (samtliga intervjudeltagare som deltog i studien 

spelade datorspel minst en gång per dag) finns en enorm potential i gränslandet mellan 

spelutveckling, utbildning och AST. Vid design av spel är det dock av stor vikt att ha 

information om hur mycket speldomänen kan skilja sig från verkligheten utan att 

skapa problem för brukare, och utan att behöva göra en longitudinell effektstudie för 

varje spelkoncept som utvecklas. Ytterligare forskning kring hur 

generaliseringsproblem inom AST påverkar kunskapsöverföring från speldomän till 

verklighet behövs för att realisera denna potential.  

8.3.4 Framtida forskning kring underhållning och engagemang i modererade 

testsituationer av pappersprototyper 

Under projektets gång har vissa problem relaterade till modeller av underhållning och 

engagemang i relation till modererade testsituationer noterats. Dessa problem uppstår 

då modeller av underhållning och engagemang innefattar aspekter som estetik och 

grafik som sällan är utvecklade i pappersprototyper eller aspekter som distraktion från 

verkligheten då möjlighet för detta starkt reduceras av moderatorns interaktion med 

deltagaren under testet. Detta medför ett behov av ytterligare forskning på området 

för att undersöka vidden och djupet av dessa problem. 
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9 SLUTSATSER 

Kommande avsnitt innehåller diskussion av de viktigaste resultaten och 

analyspunkterna från intervjuerna och utvärderingarna givet projektets 

frågeställningar, vilka var: 

 Hur kan man skapa en design av en digital lösning för att låta personer med 
nedsatt förmåga till tidsuppfattning (till exempel de med 
autismspektrumtillstånd) träna sin förmåga till tidsorientering och tidsplanering? 

 Hur kan denna lösning göras engagerande och underhållande att använda i syfte 
att göra det mer motiverande för användare att träna sin tidsorientering och 
tidsplanering? 

 Hur påverkar denna lösning användarnas autonomi och självständighet?  

Dessa frågeställningar och hur de besvarats presenteras i följande delar. 

9.1.1 Hur kan man skapa en design av en digital lösning för att låta personer med 

nedsatt förmåga till tidsuppfattning (till exempel de med 

autismspektrumtillstånd) träna sin förmåga till tidsorientering och tidsplanering? 

I försök att svara på denna frågeställning har detta projekt sammanfattat ett antal 

designimplikationer (se del 2.9 Implikationer för design), utfört intervjuer (se kapitel 

4 Datainsamling), tagit fram två designkoncept (se kapitel 5 Design) samt utvärderat 

dessa (se kapitel 6 Utvärdering med anställda på designföretag och 7 Utvärdering med 

brukare). De designkoncept som togs fram fokuserade mycket på tidsplanering, men 

innehöll även delar som handlade om tidsorientering. Under arbetet har ett antal 

möjligheter och svårigheter noterats vilka kan användas för att informera framtida 

designarbeten på liknande områden. Nedan följer några av de viktigaste insikterna från 

arbetet. 

De individer som intervjuats var mycket intresserade av datorspel vilket indikerar att 

lärospel som medium skulle kunna vara en bra bas för att få brukarna mer engagerade 

i att förbättra sina förmågor till tidsuppfattning (se 4.5). 

En viktig aspekt i utbildning och i design av lärospel är att hela tiden bibehålla en 

lagom nivå av utmaning. I speldesign kan detta åstadkommas genom att ha en 

övergripande strategi för hur mängden scaffolding och svårighetsgrader ska regleras 

under spelets gång. Det är viktigt att spelet är tillräckligt enkelt för att målgruppens 

yngre medlemmar och medlemmar med större svårigheter ska kunna börja använda 
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det men att svårighetsgraden ökar i takt med att brukarnas blir duktigare och 

duktigare (se 8.1.1). 

Individer med AST kan ha svårigheter med generalisering vilket får stora konsekvenser 

för designarbetet då det gör att man inte med säkerhet kan veta hur mycket 

speldomänen kan avvika från verkligheten utan att skapa problem för brukarna. Detta 

problem blir ännu viktigare då många föreslagna modeller av engagemang och 

underhållning till viss del bygger på distraktion från verkligheten (se 8.3.1 och 8.3.3). 

Då många föreslagna modeller av engagemang och underhållning till viss del bygger 

på distraktion från verkligheten och till viss del på estetiska kvalitéer medför detta att 

dessa delar inte riktigt passar in i modererade test av low-fidelity prototyper som 

pappersprototyper. Detta väcker frågan om huruvida detta är ett forskningsområde 

där mer ansträngning krävs för att ta fram praktiskt användbara modeller och 

mätstrategier (se 8.3.4). 

9.1.2 Hur kan denna lösning göras engagerande och underhållande att använda i syfte 

att göra det mer motiverande för användare att träna sin tidsorientering och 

tidsplanering? 

För att göra lösningen engagerande och underhållande att använda utnyttjades 

målgruppens datorspelsintresse för att göra spelkoncept som involverade uppgifter 

rörande tidsplanering och tidsorientering. Spelkoncepten ämnade framkalla olika 

typer av motivation (intrinsic eller extrinsic) med olika komponenter i spelen, vilket 

var tänkt att göra det lättare för brukarna att använda produkten utan att behöva 

förlita sig lika mycket på att föräldrarna motiverade dem. Koncept 8 Spacecraft 

Commander ansågs mest underhållande och engagerande, men koncept 1 

Tidsuppdraget var den flest deltagare föredrog och såg som potentiellt nyttig för deras 

vardag. Exakt hur man går tillväga för att skapa en engagerande och underhållande 

lösning går ej att fastställa givet existerande forskning och exakt vad det är som gör att 

koncept 8 ansågs mer underhållande än koncept 1 är svårt att avgöra. En hypotes är att 

det har att göra med att koncept 8 mer liknade ett traditionellt spel och avvek mer från 

verkligheten jämfört med koncept 1. Koncept 8 innehöll fler klassiska spelmekaniker 

och involverade interaktion mellan spelaren och datorn medan koncept 1 innehöll 

färre spelmekaniker och snarare agerade gränssnitt mellan två användare och 

verkligheten.  

Grundläggande problem i tillgängliga modeller av underhållning och engagemang i 

relation till AST-individers förmodade svårigheter med generalisering såväl som 
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modellernas relation till praktiska utvärderingar med avseende på underhållning och 

engagemang har noterats och diskuterats (se 8.2.2).  

9.1.3 Hur påverkar denna lösning användarnas autonomi och självständighet  

Givet att träning av tidsplanering med de koncept som föreslagits faktiskt fungerar och 

resulterar i ökad förmåga till att hantera sin vardagliga tid kan man argumentera för 

att brukarnas autonomi ökar och att de får möjlighet att själva planera om sin tid på 

ett sätt som passar dem. Detta blir kanske framförallt tydligt i koncept 1 Tidsuppdraget, 

där brukare bygger en databas med sina aktiviteter som de sedan kan använda för att 

planera med. Huruvida detta faktiskt får någon praktisk effekt för brukarna har inte 

kunnat mätas under denna korta studie utan detta kan förmodligen endast säkerställas 

längre fram i utvecklingsprocessen då en high-fidelity prototyp finns tillgänglig för 

longitudinell testning. Det finns dock en viktig distinktion att göra mellan kognitiva 

hjälpmedel och lärospel och designbeslut relaterade till denna tas kanske ibland utan 

att ha i åtanke vilka implikationer det får för designarbetet och användarna i stort. Se 

8.1.3 för en utförligare diskussion kring detta.  
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11 BILAGOR 

11.1 BILAGA A – FRÅGOR TILL NYCKELINTRESSENT 

 Vilken målgrupp anser du är viktigast? Varför? 

 Vilka olika sorters användare tror du skulle vara intresserade av att använda 
produkten? Vad skiljer dem åt? 

 Vilken nivå ska designen ligga på? Mer åt basal tidsuppfattning eller tidsplanering 
på högre nivå? Jämför med Memo Comai som kanske kan tänkas ligga på 
en ”högre” nivå (högre barrier to entry). 

 Vilka ”moduler” (träning, planering, etc.) bör finnas med? Vad är viktigast? 

 Vilka effektmål är viktiga? Vad ska uppnås? Vad vill användare uppnå? 
Habiliteringspersonal? Föräldrar? Hur ser en lyckad design ut för dig? Vad krävs 
för att projektet ska lyckas? 

 Hur ofta vill du ha statusuppdateringar från mig? Hur involverad vill du vara i 
själva arbetet? 

  



 
 

 

11.2 BILAGA B – FRÅGOR TILL BRUKARE 

 Vad gör du på fritiden? Vad tycker du är kul? 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig? Går du till skolan? Vad gör du på morgonen? Vad 
händer sen? Vad gör du på kvällen? 

 Hur ser en ledig dag ut för dig, vad vill du göra då? Vad gör du på morgonen? Vad 
händer sen? Vad gör du på kvällen? 

 Hur upplever du klocktid? 

 Har du varit här på habiliteringen förut? Vad har du fått för hjälp? Har du fått 
någon annan hjälp? 

 När brukar du börja i skolan? Om du ska vara på skolan vid den tiden, hur gör du 
för att hinna det? Upplever du några svårigheter? 

 Använder du några hjälpmedel eller strategier som handlar om tid? Hur använder 
du dem? Vad tycker du om dem? Vad är bra? Vad är dåligt? 

 Vilka tider behöver du ha koll på? Vad är viktigt för dig att planera och hinna 
med? 

 Tror du att det skulle kunna vara kul att planera och strukturera sin tid? Hur då? 

  



 
 

 

11.3 BILAGA C – FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR 

 Vilken tidsplanering görs självständigt av ditt barn idag? Hur funkar det? Vilka 
problem svårigheter du att det finns idag? 

 Tränar ni på tidsuppfattning och planering i dagsläget? Hur löser ni de svårigheter 
som uppstår kring tidsuppfattning och planering? 

 Finns det något du skulle vilja att ditt barn blev bättre på gällande tidsuppfattning 
och tidsplanering? 

 Hur involverad är du i ditt barns tidsplanering i dagsläget? Är det något du vill 
ändra på rörande detta? Vad? Varför? 

 Finns det någon situation där de klarar av att planera tid på ett bra sätt? Vad gör 
att det funkar? 

 Använder ditt barn några hjälpmedel som handlar om tidsuppfattning eller 
planering? Hur använder han/hon dem? Vad tycker du om dem? Vad är bra? Vad 
är dåligt? 

 Hur tror du att ditt barn skulle behöva strukturera sin tid? 

 Om du själv fick utforma ett hjälpmedel för att låta ditt barn planera sin tid, hur 
skulle det fungera då tror du? Vilka funktioner viktiga? Hur tror du att den skulle 
passa in i ditt barns och ditt vardagsliv? 

 Vad skulle du vilja uppnå med ditt barns användande av en sånt hjälpmedel? 
Någon speciell förändring i ditt liv? Något speciellt tillstånd? 

  



 
 

 

11.4 BILAGA D – USER ENGAGEMENT SCALE 

  

Jag tappade bort mig själv när jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag var så involverad i spelet att jag tappade koll på tiden Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag blockerade saker runtomkring mig när jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

När jag spelade förlorade jag kontakten med omvärlden Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Tiden bara rann iväg när jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig absorberad i spelandet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

När jag spelade släppte jag kontrollen över mig själv Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag drogs verkligen in i spelandet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig involverad i spelandet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det här spelet var kul Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag fortsatte spela av ren nyfikenhet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Spelets innehåll satte igång min nyfikenhet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig intresserad av spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Att spela spelet var givande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag anser att min spelstund var lyckad Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Den här spelstunden blev inte som jag hade tänkt mig Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Min spelstund var lönande för mig Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag skulle rekommendera det här spelet för vänner och familj Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det här spelet var attraktivt Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det här spelet var estetiskt tilltalande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag gillade spelets grafik och bilder Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det här spelet var visuellt tilltalande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Spelets layout var visuellt tilltalande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig frustrerad medan jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig förvirrad under tiden jag använde spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig irriterad under tiden jag använde spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Jag kände mig modfälld medan jag använde spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Att spela spelet var mentalt påfrestande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det kändes krävande att spela spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det kändes som om jag hade kontroll när jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Det kändes som om jag inte kunde göra allt jag behövde göra när jag spelade spelet Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med



 
 

 

11.5 BILAGA E – LIN ET ALS UNDERHÅLLNINGSSKALA 

  

När jag testade spelet

Var jag djupt fängslad Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Var jag absorberad av vad jag höll på med Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Var min uppmärksamhet fokuserad Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Var jag fullt koncentrerad Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

När jag testade spelet kände jag mig

Glad Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Tillfredsställd Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Nöjd Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Belåten Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Att testa spelet var

Uppfyllande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Lönande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Användbart Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med

Givande Håller med helt ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Håller absolut inte med
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