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Abstract 
This report describes the work process to an interactive movie addressed to children with 
neurodevelopmental disabilities, where Jippieserien is the client. The aim is to explore how 
multimodal media can convey Jippieseriens message to children with neurodevelopmental 
disabilities and their parents, by taking the users needs into account.  
 
It is important to focus on the people who will use the system when designing interactive 
systems. This project is therefore using the designprocess human-centered design for 
interactive systems. The process includes four basic elements and provides guidelines for 
user-centered design. These parts are analysis, prototyping, implementation, and evaluation 
(Johansson. D &Lagerstedt. J, 2006). The users have expressed their needs in qualitative 
methods such as user testing with focus groups. 
 
The results from this study shows that you can customize a design based on the users different 
conditions through close communication between the customer, target audience and the use of 
multimedia. The previous research and the result of the user testing indicates that there is a 
strong connection between multimedia, disabilities and how Jippieseriens messages can reach 
out to the entire audience. You can give the user the ability to use multiple senses 
simultaneously then using various of media at the same time. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver arbetsprocessen i en interaktiv film riktad till barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där Jippieserien står som kund. Syftet är att 
undersöka hur man med multimodala medier kan förmedla Jippieseriens budskap till barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar, genom att ta hänsyn till 
deras behov.  
 
Vid design av interaktiva system är det viktigt att fokusera på människorna som ska använda 
systemet. Detta projekt har därför använt sig av en form av människo-centrerad-design för 
interaktiva system. Processen inkluderar fyra grundläggande delar och ger riktlinjer för 
användarcentrerad design. Dessa delar är analys, prototyputveckling, implementering och 
evaluering (Johansson. D & Lagerstedt. J, 2006). Med hjälp av kvalitativa metoder i form av 
användartester med fokusgrupp har användarna fått uttrycka sina behov.  
 
Resultatet från denna studie visar att man genom en nära kommunikation mellan kund och 
målgrupp kan anpassa en design utifrån användarnas olika förutsättningar. Detta i 
kombination med multimodala medier. Den tidigare forskningen och användartesterna visar 
att det finns ett starkt samband mellan multimodala medier, funktionsnedsättningar och hur 
Jippieseriens budskap kan nå ut till hela målgruppen. Genom användning av olika medier ger 
man användaren upphov till att använda flera sinnen samtidigt och därigenom kan designen 
anpassas till användarnas olika förutsättningar och behov. 
 
 
 
 
Nyckelord 
Multimodal media, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, funktionsnedsättningar, ADHD, 
Jippieserien, interaktiv film, Adobe Flash, målgruppsanpassning, interaktionsdesign, MDI  
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1. Introduktion 
Alla människor föds unika med olika egenskaper och funktionsförmågor. Vi kan ibland känna 
oss stressade eller trötta och då få svårigheter med uppmärksamheten eller att sitta still. För 
många människor i Sverige och runt om i världen är detta dock en vardag (Attention, NPF, 
2014). I Sverige finns det idag cirka 1, 5 miljoner människor med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Tre till sex procent av befolkningen är barn med ADHD och två 
procent är vuxna med ADHD (Funka Nu, 2013).  
 
Har man ADHD har man funktionsnedsättningar och massor med funktionsförmågor. Därför 
är de med ADHD olika och man behöver då anpassa designen efter deras olika egenskaper. 
Multimodal media är en mångfald av sätt att kommunicera och skapar nya upplevelser. 
Upplevelser gör omgivningen meningsfull genom att lägga grund för den enskilda individens 
identitet. Den skapar även gemenskap och igenkännelse (Larsson. M, 2013). Barn med olika 
funktionsförmågor och inlärningssvårigheter kan med hjälp av att använda flera sinnen 
bearbeta information på ett bättre sätt än om de enbart skulle använda ett sinne (Mohamed et 
al, 2007).  
 
I nuläget finns Jippieserien som hemsida samt två tryckta böcker. Detta projekt har i syfte att 
använda multimodal media och interaktivt berättande för att nå ut till Jippieseriens målgrupp 
på ett annorlunda sätt än tidigare. Två interaktiva filmer har skapats, en riktad till barn och en 
till vuxna. Filmerna skiljer sig från varandra utifrån tidigare forskning och användartester och 
kommer att följa det budskap som Jippieserien står för.  
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1.1 Begreppslista 
 
ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
 
Multimodal media- Blandning mellan text, ljud och visuella lägen i kombination med media 
 
Adobe Flash- Datorprogram som används för att skapa bland annat animationer och spel  
 
Movieclips- Animationer i Adobe Flash 
 
Actionscript- Skriftspråk som används i Adobe Flash  
 
Codesnippets/ Kodfragment- Färdiga kodexempel i ActionScript i Adobe Flash 
 
Point- and- click- När användaren klickar på exempelvis en knapp med muspekaren i ett 
system 
 
Drag- and- drop- När användaren tar i ett objekt med hjälp av muspekaren och flyttar objektet 
 
Hover- funktion- När användaren för muspekaren över ett objekt i ett system 
 
PACT- analys- En struktur som används för att analysera en målgrupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
2. Bakgrund 
Denna del av rapporten tar upp information om vad ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) är, samt information om projektets kund, Jippieserien och vad de står för. 
 

2.1 Jippieserien 
Jippieserien är en serie böcker där grundaren är Jessica Stigsdotter Axberg som både skriver 
och illustrerar böckerna. De handlar om färgstarka och kreativa barn som ibland har en 
diagnos, och ibland inte. Jessica har sedan 2010 föreläst om ADHD, andra neuropsykologiska 
diagnoser och hur man kan se på diagnoserna. Hon vill förändra attityderna som människor 
har om psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar i Sverige till det bättre (Jippieserien, 
2014). 
 
Böckerna som Jessica har skapat är mycket baserade på egna erfarenheter kring ADHD då 
hennes son fick diagnosen i tidig ålder. Hon ville då dela med sig av sina erfarenheter till 
andra familjer och barn. Både hon och hennes son Victor kände att det inte fanns någon riktig 
förebild att luta sig tillbaka på inom området (Jippieserien, Om Jessica, 2014). 
 
Jippieseriens första bok heter “Jippie, jag har ADHD” och handlar om Victor som har 
diagnosen. Den andra boken heter “Jag vill inte vänta” och är baserad på Victors lillasyster 
Linnéa som inte har någon diagnos. Jippieseriens vision är att representera människan bakom 
diagnosen och avproblematisera tillståndet genom att lyfta fram de positiva 
funktionsförmågorna som varje individ har. Målgruppen som Jippieserien vänder sig till är 
barn med ADHD i åldrarna 6- 12 år men Jessica ser gärna även att föräldrar deltar i läsandet 
av böckerna (Jippieserien, 2014). 
   
Jippieserien består i nuläget av en hemsida och två böcker. Jessica har en vision om att nu ut 
till fler i målgruppen då många med ADHD exempelvis har ytterligare någon forma av 
diagnos som i vissa fall kan göra det svårt att läsa. Jippieserien söker därför ett verktyg för att 
nå ut till hela målgruppen oberoende av diagnos. Jippieserien är relativt nystartat och det finns 
därför inga andra alternativ förutom böckerna 

 
2.2 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
ADHD står för Attention Deficity Hyperactivity Disorder och är en av de mest studerande 
tillstånden inom medicin (Axberg. J, 2012). ADHD är ett samlingsnamn som inkluderar ADD 
och DAMP, där ADD är ADHD utan hyperaktivitet men med uppmärksamhetsproblem. 
DAMP är ADHD med en sammansättning av DCD (Developmental Coordination Disorder) 
och karakteriseras av större problem med motoriken och i vissa fall perceptionsproblem 
(Attention, NPF, 2014). 
 
Diagnosen tillhör gruppen neuropsykologiska diagnoser där även Asbergers, autism, 
Tourettes syndrom, tvångssyndrom, samt språk- och talstörningar ingår. Enligt Marie Angle 
(2006) är det inom neuropsykologiska diagnoser viktigt att belysa att människor med samma 
diagnos inte har samma svårigheter. Diagnoser uttrycker sig olika för alla och ter sig även 
olika under olika stadier i livet. Vissa personer är väldigt aktiva medan andra lätt störs om det 
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händer mycket omkring dem. Andra kan ha svårt för relationer och vissa har även någon 
ytterligare form av diagnos inom den neuropsykologiska familjen (Attention, NPF, 2014). 
 
Svårigheter som barn med neuropsykologiska diagnoser har är bland annat uppmärksamhets- 
och koncentrationssvårigheter, svårigheter med impulskontroll, relationer och samspel med 
människor. De kan även ha inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och svårigheter 
med motoriken (Attention, NPF, 2014).  

Personer med ADHD har speciella svårigheter inom (Attention, ADHD, 2014): 

● Uppmärksamhet, som involverar: 
○ Koncentrationssvårigheter, glömskhet och att de lätt blir störda.  

 
● Impulsivitet, som involverar: 

○ Känsloreaktioner  
○ Svårt att hantera okontrollerade situationer 
○ Svårt för att lyssna 

 
● Överaktivitet, som involverar: 

○ Svårigheter med aktivitetsnivån efter vald aktivitet. Aktiviteten blir ofta för låg 
eller för hög. Personer med ADD har däremot ingen överaktivitet. 

 
● Motorikproblem och perception. 

 
Neuropsykiatriska problem blir ofta synliga i samband med att ett barn börjar i skolan. Här 
upptäcks både läs- och skrivsvårigheter, men det finns även många oskrivna regler som 
barnen bör följa för att klassas som “normala”. Barn med en neuropsykologisk 
funktionsnedsättning kan därför ofta missuppfattas som bråkiga eller udda (Attention, NPF, 
2014). 
 
Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är bland annat ärftlighet. Detta betyder 
att barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta också har föräldrar med 
liknande diagnos (Attention, NPF, 2014). 
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3. Problembeskrivning 
Jippieserien har idag en målgrupp som innefattar barn med ADHD eller besläktad diagnos. 
Jippieseriens grundare är mycket noggrann att påpeka att barnens föräldrar även ingår i 
målgruppen då hela familjen ska kunna vara delaktiga i Jippieseriens böcker och budskap. 
Projektet Jippieserien är relativt nystartat och har därför haft svårt att nå ut till hela 
målgruppen. Många med ADHD har exempelvis ytterligare någon form av diagnos så som 
dyslexi, vilket i många fall innebär lässvårigheter och en ovilja att läsa böcker. Därför är en 
bok inte alltid den rätta vägen att gå för att förmedla Jippieseriens budskap och nå ut till hela 
målgruppen. 
 
Brister för målgruppen finns även på Jippieseriens hemsida. Här finns utdrag ur en av 
böckerna tillgängligt, vilket är den delen av hemsidan som främst riktar sig till barnen. För de 
vuxna besökarna finns det blogginlägg som handlar om ADHD. Hemsidan som helhet har en 
övergripande positiv utstrålning och skiljer sig från andra hemsidor som handlar om samma 
ämne. Boken tar dock i nuläget inte så stor plats på hemsidan, känslan kan då bli att sidan 
främst riktar sig till vuxna.  
 

3.1 Kravspecifikation från kund 
Jessica Stigsdotter Axberg hade redan från början en väldigt öppen inställning till vad som 
kunde göras i samarbetet. Jessicas vision och krav var att nå ut till den breda målgruppen på 
ett bättre sätt än vad hon gör idag. Produkten måste även följa den grafiska profilen och lyfta 
fram det budskap som Jippieserien står för. Budskapet är att informera, ta fram och trycka på 
de positiva funktionsförmågorna hos barn med ADHD eller annan diagnos inom den 
neuropsykologiska familjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
4. Syfte 
Syftet med detta projekt är att skapa en interaktiv film i Adobe Flash och undersöka hur 
multimodal media kan förmedla och lyfta Jippieseriens budskap till hela målgruppen. Filmen 
kommer främst att handla om diagnosen ADHD men kommer även anpassas för barn med 
andra neuropsykologiska funktionshinder. Projektet kommer granska de designbeslut som 
väljs med hjälp av användartest och insamling av tidigare forskning. 
 

4.1 Frågeställning 
 
● Hur kan man förmedla Jippieseriens budskap till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och deras föräldrar med hjälp av multimodal media? 
 
● Hur kan man med hjälp av multimodal media nå ut till hela Jippieseriens målgrupp? 

 
 

4.2 Avgränsning 
Filmerna kommer endast att vara kompatibla via dator då programmet Adobe Flash inte 
arbetar ihop med plattformar som läsplattor och iOS. Den interaktiva filmen kommer endast 
att göras på svenska. Beställaren har en vision att sprida Jippieserien även till andra språk men 
med tanke på projektets tidsram får bli ett framtida projekt.  
  

4.3 Uppdelning av arbetsuppgifter 
Arbetet delades upp jämt mellan båda parterna. Under idéstadiet skedde arbetet gemensamt 
för att få en klar bild av projektet. Eftersom filmen bestod av två delar fick varje 
projektmedlem en del att skapa och ansvara för. Ann Sofie skapade filmen för vuxna och 
föräldrar och Frida skapade filmen för barn. Användartesterna och insamlingen av empiri 
skedde gemensamt, samt sammanställningen av denna rapport.  
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5. Tidigare forskning och teori 
 

5.1 Multimodal media och funktionsnedsättningar 
Multimodal media kan definieras på olika sätt men innebär i många sammanhang en 
sammanställning av flera medieformat så som text, ljud, bild och video. Att arbeta 
multimodalt innebär enligt Emma Larsson (2013) att inte endast jobba med ett medium, så 
som musik eller text. Hon beskriver multimodal media som en mångfald av sätt att 
kommunicera på och skapa upplevelser. Genom upplevelser blir omgivningen meningsfull 
genom att lägga en grund för den enskilda individens identitet men den skapar även 
gemenskap och igenkännelse.  
 
Enligt Abdul Rashid Mohamed, Fong Soon Fook och Hairul Nizam Ismail finns det en tydlig 
koppling mellan multimodal media och behov hos barn med olika funktionsförmågor och 
inlärningssvårigheter. Författarna menar att en presentation av muntliga och bildmässiga 
former tillsammans gör att barn med inlärningssvårigheter kan använda flera sinnen. På det 
sättet bearbetas informationen på ett enklare sätt än om enbart text eller ljud presenterades var 
för sig (2007).  
 
Användning av multimodal media ökar ofta även koncentrationsförmågan och motivationen 
till inlärning, samt att slutföra uppgifter. Författarnas studier visar att barn kan vara 
uppmärksamma under en längre tid med hjälp av multimodal media. Speciellt vid interaktion 
med dator i jämförelse med andra metoder så som skrift. Detta gäller speciellt när 
informationen presenteras i ett spelformat, där barn regelbundet uppmuntras till att integrera 
med mediet under spelets gång för att slutföra uppgifter, genom upprepning, träning och 
praktik. Detta leder till minskad förlust av energi och mer tålamod (Mohamed. A. R 
,SoonFook. F, Ismail. H. N , 2007).  

 
5.2 Interaktionsdesign 
 
Enligt Cooper och Reimann (2003) innefattar interaktionsdesign: 
 
● Definition av en produkts beteende och användning.  
● Hur användandet av produkten påverkar dess användare. 
● Att skapa förståelse för dialogen mellan produkt, användare och dess omgivning.  

 
De beskriver även att interaktionsdesign angriper designarbetet i ett målinriktat perspektiv: 
  
● Genom förståelse av hur och varför användaren vill bruka det som skapas.  
● Genom att stödja användarens krav.  
● Genom att titta på framtida behov och se saker som de kan komma att bli och inte 

enbart hur det är för stunden.  
 
Det finns ett brett forskningsfält inom ämnet interaktionsdesign. Preece, Rogers och Sharp 
(2002) har skrivit en text om interaktionsdesign där de definierar begreppet som interaktiva 
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produkter som hjälper människan i vardagen och i arbetslivet. Interaktionsdesign skapar 
användarupplevelser som förstärker sättet som människor arbetar, kommunicerar och 
interagerar på. De beskriver även att processen för interaktionsdesign omfattar fyra 
grundläggande aktiviteter. Den första är identifiera behov och fastställande av krav. Efter det 
utvecklas alternativ för att uppfylla kraven. Alternativen byggs till interaktiva versioner av 
den tänkta designen som sen diskuteras och bedöms. Till sist utvärderas det som byggts 
genom hela processen (Preece et al. 2002).  
 
Ett av de främsta skälen till att ha en bättre förståelse för användarna är att olika användare 
har olika behov och interaktiva produkter måste utformas i enlighet med detta. Till exempel 
har barn andra förväntningar på hur de vill lära sig och spela jämfört med vuxna. De kan finna 
det motiverande att ha interaktiva frågesporter eller seriefigurer med i designen, medan vuxna 
uppfattar det som irriterande (Preece et al. 2002). Vuxna gillar mer inspelade röster som 
berättar om ämnen och det tycker barn är tråkigt. Precis som vardagliga föremål som kläder, 
mat och spel är utformade på speciella sätt för barn, tonåringar och vuxna så måste interaktiva 
produkter vara utformade för att uppfylla behoven hos olika typer av användare. Och förutom 
de fyra grundläggande aktiviteterna i designprocessen finns det tre egenskaper i den 
interaktiva designprocessen som är viktiga: 
 
● Användarna bör medverka under hela utvecklingen av projektet.  
● Specifika mål för användbarhet och erfarenhet bör identifieras, tydligt dokumenteras 

och bör ha överenskommit i början av projektet.  
● Iteration genom de fyra verksamheterna är oundvikligt 

 
 

5.3 Interaktionsdesign för barn 
Det finns mycket forskning kring interaktionsdesign och hur den förhåller sig till olika 
målgrupper. Till exempel vad som lämpar sig bäst för barn eller vuxna. I boken Web 
Usability. A usercentered design approach av Jonathan Lazar beskriver han åldersgrupperna 
0-6 år, 6-12 år och 11-14 år samt vad som skiljer barn från vuxna. Enligt boken är 
interaktionsdesign som är mer textbaserad passande för vuxna. Även i målgrupper som 
innefattar 14 år och uppåt liknar den typen av interaktionsdesign. För barnen i åldersgruppen 
6- 12 år är färger och animationer mer tilltalande än stora mängder text. Det som är 
gemensamt för både vuxna och barn är att båda grupperna arbetar bra med så kallad point- 
and- click interaktion. En ytterligare gemensam nämnare är att de ogillar långa laddningstider 
(Lazar. J, 2006).  
 
Det finns fler olika teorier kring hur olika åldersgrupper bland barn fungerar i 
interaktionsdesign. Acuff och Reiher (1997) beskriver målgruppen 8-12 år som personer som 
befinner sig i regel/roll stadiet. Att det skiftar gradvis mellan fantasi och verklighet.  
 
Det finns olika kategorier som går under ämnet Lek och lärspel. Det kan motivera barn att lära 
sig eller ta in ett visst innehåll. Det anses även vara roligare än en bok då det erbjuder 
interaktivitet (Alexandersson, 2001). De olika kategorierna som finns är drill och 
övningsmoment, simulering och äventyrs- och strategispel. När ikoner används i 
interaktionsdesign för barn bör de representera händelser eller objekt som användarna känner 
igen. Det är extra viktigt för barn med lässvårigheter. Ikonerna bör även vara urskiljbara från 
varandra och bakgrunden samt ha en storlek som gör det lätt för målgruppen att interagera. 
Text i interaktiva system för barn bör minimeras(Druin et al. 2001).  
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Hög visuell komplexitet kan överväldiga alla användare. Speciellt barn som inte kan bearbeta 
visuell kommunikation lika snabbt som vuxna. Snabba åtgärder är också viktigt i 
användargränssnitt som är riktade till barn. De är mer otåliga än vuxna och behöver därför 
snabb återkoppling för att inte avsluta aktiviteten och börja med en annan aktivitet i stället 
(Hourcade J. P, 2007).  
 
Mona Guha, Allison Druin och Jerry Fails skriver om en integrationsmodell i texten 
Designing with and for children with special needs: An inclusionary model. Den handlar om 
att inkludera barn med speciella behov i designprocessen om det är dem man designar för. De 
har kombinerat olika pedagogiska integrationsprinciper med information från tidigare 
designarbeten som involverat barn med särskilda behov. Utifrån det skapades en modell för 
hur teknik bör utformas för barn inom den målgruppen. 
 
Modellen består av tre lager, den första är Druins nivåer av engagemang. Den innebär att en 
fokusgrupp beslutar om hur mycket barnen kan medverka i designprocessen. Övervägandena 
som tas till akt kring denna punkt är tid, tillgång till barn och finansiering. Det andra lagret är 
svårighetsgrad av funktionshinder, det avgör om barnets roll i processen ska vara mer 
begränsad eller öppen. Det sista lagret är tillgänglighet och intensitet av support, det handlar 
om vilket stöd som barnen behöver för att delta i processen. Det skiljer sig mellan olika 
funktionshinder och processer. Men viktigast av allt är att involvera barn med särskilda behov 
i designprocessen (Druin et al. 2008).   
 

5.4 Navigation 
Multimediala element i ett gränssnitt kan påverka användarens kognitiva system. Det kan vara 
grafiska element, animeringar och ljud. Är inte utformning av ett system helt tydlig kräver det 
större mental ansträngning av användaren. Det kan medföra att användaren känner sig 
frustrerad och omotiverad att nå sina mål med systemet eller ta åt sig informationen (Carusi. 
A, och Mont’Alvao. C, 2012).  
 
Det finns olika flödesscheman för att bygga upp navigeringen i ett interaktivt berättande. Det 
finns fördelar och nackdelar finns med att ha en introduktionssida, den sida som användaren 
ser först och kan göra olika val till att gå vidare. Den gör att användaren kan bekanta sig med 
gränssnittet i egen takt (Bergström. B, 2001). Därefter kan systemet byggas upp i olika 
strukturer som linje, träd, väv och kombination. Den enklaste strukturen är linje som tar 
användaren vidare på ett rakt och okomplicerat sätt. Linjestrukturen är lättmanövrerad men 
nackdelen kan bli att berättandet blir uppenbar och förutsägbar (Bergström. B, 2001).  
 

5.5 Ljudläggning 
Vid diagnoser som ADHD kan för mycket onödigt ljud i vissa fall verka negativt istället för 
att hjälpa individen att tolka information. Detta eftersom barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder som exempelvis ADHD kan har svårigheter med den sensoriska 
bearbetningen där ljudet ingår (Cheung. P. P. P. och Siu. A. M. H, 2009). Forskning har dock 
visat att ljud kan hjälpa barn med ADHD eller annan diagnos så som dyslexi. Musik kan till 
exempel skapa ett slags lugn och stänga ute andra ljud (Yngström. S, 2012). 
 
Ljud kan även förstärka innehållet i en film genom att göra den mer realistisk. Det kan 
strukturera och ena genom att binda ihop berättelsen samtidigt som den hjälper till att dela 
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upp berättelsens olika delar. Ljudet kan även ge förvarningar på vad som kommer att hända 
och skapa stämning (Bergström. B, 2001). Om en spännande scen visas borde musiken även 
förmedla det. När ljudläggningen inte klarar av att leva upp till de förutsatta förväntningarna 
som publiken har blir de svikna och tappar bort sig i filmen (Cederqvist. M, 2012). 
 
Musik skapar starka upplevelser hos publiken genom att komma åt användarnas 
undermedvetna. Den kan associera scener med känslor från minnen. Att använda musik är 
enligt filmskapare det bästa sättet att skapa starka upplevelser hos användarna eller publiken 
(Cederqvist. M, 2012). 
 
Berättarröst är även något som används i filmer för att skapa en intimitet genom att rikta sig 
till publiken på ett direkt sätt. Rösten skapar ett pålitligt och enhetligt perspektiv över de 
händelser som förekommer i filmen. Vid användning av en berättarröst måste man vara 
mycket noggrann med dramatiseringen med hjälp av ljudläggning och musik för att inte störa 
dialogen i filmen (Cederqvist. M, 2012). 
 

5.6 Färger 
När text används är det viktigt med mörk text på ljus bakgrund eller tvärtom för bra läsbarhet. 
Färg kan även användas för att urskilja en komponent från en grupp. Bästa färgerna för 
betoning är livliga och högmättade färger (Barfield. L, 2004).  
 
Hur olika färger sätts ihop bildar färgsammanställningar. Det finns tre exempel på detta som 
är viskande färger, talande färger och skrikande färger. Viskande färger är färger som 
tillsammans bildar en harmonisk enhet där färgvalen går ton i ton. Talande färger kan vara en 
kombination där färgerna skiljer sig mer från varandra och ger ett livligt intryck. Skrikande 
färger skapas när kontrastfärger används i kombination. Färgkontraster kan tillföra det 
visuella budskapet mycket men också ge ett skrikande och oprofessionellt intryck (Bergström. 
B, 2001).  
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6. Metod 
Denna del av rapporten beskriver designprocessen och vilka metoder som har använts vid 
framtagningen av produkten. De metoder som har använts är användartest i form av 
prototyper och fokusgrupper. 
 
Vid design av interaktiva system är det viktigt att fokusera på människorna som ska använda 
systemet. Detta projekt har därför använt sig av en form av människo-centrerad-design för 
interaktiva system. Processen inkluderar fyra grundläggande delar och ger riktlinjer för 
användarcentrerad design. Dessa delar är analys, prototyputveckling, implementering och 
evaluering (Johansson. D & Lagerstedt. J, 2006). 
 

6.1Analys 
Vid användarcentrerad design är det viktigt att titta på systemets användare och fokusera på 
vad den kommande produkten måste ha för egenskaper, vad som ska göras och hur produkten 
ska kunna uppfylla de krav som finns från system, användare och kund. Vilka krav har 
användarna på systemet, vad är det för produkt som ska skapas och hur ska den användas 
(Benyon. D, 2014).  
 
Under det analyserande stadiet hölls en nära kontakt med Jippieseriens grundare för att få så 
mycket information som möjligt kring hennes vision, budskap, grafiska profil och målgrupp. 
Insamling av empiri inom ämnet ADHD, multimodal media, målgruppsanpassning och 
interaktiva system skedde i ett tidigt stadie. Sedan skapades tidiga prototyper som testades på 
användarna för att få en förståelse kring deras behov.  
 
Då Jippieserien redan har en bred målgrupp och vision om vilka som läser Jippieseriens 
böcker skapades en lista med krav på den kommande filmen. Kravlistan bestod av insamlad 
information från Jippieseriens grundare samt tidigare forskning om ADHD (Se Bilaga 2). För 
att förstå målgruppen och deras behov skapades även en kort PACT– analys. Den innehöll 
fakta om Jippieseriens nuvarande aktivitet och vad som bör förändras i teknologin för att 
Jippieserien ska kunna nå ut till hela sin målgrupp (Se Bilaga 1). PACT-analysen tar upp 
information om användaren, aktiviteten, kontexten och teknologin (Benyon. D, 2014).  

 
6.2 Prototyp 
Syftet med att förtydliga Jippieseriens budskap med hjälp av multimodal media till en bred 
målgrupp medför att det är viktigt att involvera målgruppen tidigt i designprocessen. Det 
synliggör användarnas krav, beteenden och hur de förhåller sig till det som utförs. Därför 
genomfördes tidiga användartester i form av den kvalitativa metoden fokusgrupper. Där 
testades lo- fi prototyper på målgruppen för att få en bättre förståelse, insyn och lättare hitta 
lösningar till de krav som ställs på designen (Johansson. D & Lagerstedt. J, 2006).  
 
Ett välplanerat användartest genererar även i en betydande mängd data. Det är dock inte 
säkert att den framtida designen kommer förbättras. Dock blir den nuvarande designen bättre 
med hjälp av en tidig prototyp (Dumas &Redish 1999). En hi- fi prototyp kommer därför 
genomföras i slutet av designprocessen för att användaren ska få en känsla av hur filmerna 
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kommer att se ut och fungera. Användaren kan genom hi- fi prototyper ge feedback på hur 
användargränssnittet kan förbättras (Johansson. D & Lagerstedt. J, 2006). 
 
Att använda prototyper i designprocesser som involverar deltagande användare förutsätter att 
testerna av prototyperna är till fördel i designprocessen. Genom att låta användarna integrera 
med prototypen kan vi undersöka och se möjligheter i lösningar till problem i designen. Att 
använda prototyper i arbetet ger även möjligheten att uttala sig kring designval utifrån 
användarnas respons (Williams. A, 2002).  
 
Fördelen med att använda fokusgrupper som metod är att ingående få information kring hur 
användarna tänker och varför de tänker på det sättet. Deltagarna kan här även bolla idéer och 
därmed komma fram till ytterligare förslag som de möjligen inte skulle ha gjort om de 
intervjuades var för sig (Johansson. D & Lagerstedt. J, 2006).  
 
 

6.2.1Urval 
För att få relevant information från användartesterna är det viktigt att använda sig av de 
verkliga användarna av den kommande produkten utifrån det syfte som undersökningen har 
(Behovsdriven utveckling, 2013). Därför tog vi hjälp av Jippieseriens grundare för att få tag 
på personer som ville medverka i prototyptesterna för barn med ADHD. Då ärftlighet ses som 
den främsta orsaken till ADHD var det viktigt att använda sig av vuxna med antingen 
erfarenhet av ADHD eller som barn med ADHD (Kadesjö. B, 2013). 
 
Då Jippieserien har en bred målgrupp med både barn och vuxna delades användartesten av 
prototyperna upp i två delar. En för barn och en för vuxna/ föräldrar med erfarenhet av ADHD 
eller annan diagnos. Genom att dela upp målgruppen i grupper bidrar man med en mer 
avspänd stämning i jämförelse med om hela målgruppen skulle testas på samma gång. Då kan 
personer som tillhör en minoritet känna sig hämmade och därför inte bidra till diskussionen på 
ett fritt och avslappnat sätt (Bell. J, 2006). 
 
Fokusgrupper består ofta av människor som har liknande erfarenheter eller egenskaper (Bell. 
J, 2006). Deltagarna i båda fokusgrupperna har erfarenhet av ADHD, har ADHD eller andra 
diagnoser som samverkar med ADHD så som dyslexi och Asbergers. I projektet var det 
viktigt att använda användare som har olika egenskaper i sin diagnos för att kunna anpassa de 
interaktiva filmerna till Jippieseriens målgrupp. Detta också eftersom att ADHD uttrycker sig 
olika för olika personer (Kadesjö. B, 2013).  
 
När barn som målgrupp involveras i en designprocess finns det olika aspekter som bidrar till 
nivån på engagemang. Det är bland annat tid, tillgång till barn, finansiering, svårighetsgrad av 
funktionshinder och tillgänglighet av support (Druin et al, 2008). I detta fall var det faktorer 
som tid, tillgång till barn och tillgänglighet av support som blev aspekter att ta hänsyn till. 
Som tidigare nämnts tog vi hjälp av Jippieseriens grundare Jessica för att komma i kontakt 
med målgruppen som var barn. Vid lo- fi testet kunde Jessica, som kände testpersonerna 
sedan tidigare, agera support för barnen vilket underlättade vid frågor och funderingar. Vid 
det senare hi- fi testet gjordes valet att sprida ett enkätliknande användartest online för att nå 
målgruppen. Detta val gjordes på grund av att det tidsmässigt var fungerande och att swf- 
filerna blev tillgängliga för testpersonerna på ett bra sätt.     
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6.2.2 Lo- fi test med fokusgrupp 
En lo- fi prototyp kan skapas i pappersformat eller vara datorbaserad. Att lägga ner för 
mycket tid på att få en lo- fi prototyp att likna den färdiga produktens funktioner är ett slöseri 
med tid enligt Dumas och Redish (1999). Utseendet var dock viktig för Jippieseriens 
grundare, Jessica Axberg, då filmen skulle ha en tydlig koppling till böckerna. Därför 
skapades en tidig skiss som Jippieseriens grundare fick godkänna och utifrån den gjordes en 
lo- fi prototyp med hjälp av vektorgrafik.  
 
Lo- fi prototypen var skapad i Illustrator och skrevs sedan ut på papper med medföljande 
instruktioner och frågor till testpersonerna. Syftet med denna prototyp var att få input från 
både kunden och respondenterna kring utseende, budskap, navigation, interaktivitet, samt om 
något skulle kunna förbättras i den tänkta interaktionsdesignen.  
  

6.2.2.1Genomförande av Lo fi test 
Lo-fi prototyperna genomfördes i två strukturerade fokusgrupper där barn fick delta i en 
grupp och vuxna/ föräldrar fick delta i en annan. Genom att använda en strukturerad metod 
kan man även lättare kontrollera diskussionen så att både starka och svaga personligheter i 
gruppen får komma fram och uttrycka sin åsikt (Bell. J, 2006).  
 
Testerna leddes av en ordförande som med hjälp av en checklista och olika frågeställningar 
kunde leda diskussionen framåt. Testet dokumenterades skriftligt vid sidan om för att 
diskussionen inte skulle bli störd. Alla deltagande respondenter blev informerade om att testet 
genomfördes konfidentiellt. 
 

6.2.2.2 Fokusgrupp - barn 
Sex barn med ADHD och läs- och skrivsvårigheter mellan sju och tolv år deltog i en 
fokusgrupp.  Testet genomfördes i en lugn och avskild miljö på ett fritidshem i Bålsta, norra 
Stockholm. Anledningen till att både barn med ADHD och barn med läs- och skrivsvårigheter 
deltog berodde på målet att ha en varierad grupp av funktionsförmågor. ADHD uttrycker sig 
olika och många har även någon annan form av diagnos så som dyslexi.  
 
Det var viktigt att platsen som testet genomfördes på var lugn men även bekant för barnen så 
att de skulle känna sig bekväma. Barnens föräldrar var även medvetna om testet och hur det 
skulle gå till. De kontaktades via mejl med information om hur testet skulle gå till (Se bilaga 
4).   
 
Syftet med testet var att undersöka navigationen och interaktiviteten i filmen, samt om barnen 
kunde relatera till utseendet, berättelsen och hur den framskred. Testet varade i en timme. 
 
I början av användartestet presenterades ämnet och hur testet skulle gå till. Boken “Jippie, jag 
har ADHD” fanns även tillgänglig att bläddra i för att barnen skulle få en insyn i bokens 
berättelse och uttryck. När alla i gruppen hade uppfattat uppgiften påbörjades testet genom att 
den första scenen i den filmen lades ut på bordet i pappersformat. Därefter följde en fråga som 
barnen fick uttrycka sig fritt kring för att skapa dialog och diskussion. På detta sätt fortsatte 
sedan testet med resterande scener.  
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6.2.2.3 Fokusgrupp - vuxna 
I fokusgruppen för testningen av lo- fi prototypen fanns fyra personer med en ålder mellan 23 
och 27 år. En av deltagarna har läs- och skrivsvårigheter, något som är vanligt hos föräldrar 
med barn med ADHD då diagnosen ofta är ärftlig (Kadesjö. B, 2013). Platsen för 
användartestet var ett lugnt kök i hemmamiljö. Den utrustning som fanns med på plats var 
boken “Jippie, jag har ADHD”, pappersprototyper med filmens kronologiska ordning och 
tillhörande design. En dator fanns även med för att visa olika förslag på animationer som 
skulle uppmana till interaktionen i filmen.  
 
Syftet med användartestet var att utvärdera och diskutera de olika designförslagen. Det gällde 
den grafiska designen, interaktionsdesignen och navigationen i filmen. Användartestet hjälpte 
även till att kartlägga lösningar som saknades eller lösningar som kunde prioriteras bort.    
 
Testet inleddes med att personerna blev informerade om filmen och dess innehåll samt 
upplägget för användartestet. Den kronologiska ordningen i filmen visades på utskrivet 
papper där varje scen fanns med. Därefter fick testpersonerna se tre olika förslag på 
navigationsknappar. Den första var en knapp som skulle föra användaren framåt i filmen och 
den andra var en knapp för att gå bakåt i filmen. Den sista var en animering som skulle 
uppmana användaren att läsa mer om ett visst ord. Alla dessa knappar visades på datorskärm. 
Till sist lämnades ordet fritt för övriga synpunkter och en öppen diskussion.  
 
 

6.3 Implementering 
Under denna period implementerades prototypen till en fungerande film där målgruppens krav 
togs i beräkning (Benyon. D, 2014). Filmen skapades i Adobe Flash och ljudet till 
berättarrösten spelades in i en ljudstudio med hjälp av Ambient Media. Kunden vill ofta efter 
detta steg lägga till vissa funktioner. Dessa ändringar sker ofta i efterhand. Men innan en 
produkt eller design blir publicerad måste det undersökas om systemet når upp till kraven och 
om det finns några buggar. Det är här som projektet övergår till evaluering (Benyon. D, 
2014). 
 

6.4 Evaluering 
Evalueringen sker vanligtvis under hela designprocessen och associeras ofta även till det 
tidiga prototypstadiet. Evaluering används för att undersöka om designen är korrekt uppbyggd 
och om den lever upp till de krav som ställs (Benyon. D, 2014).  
 

6.4.1 Hi- fi test 
Efter att filmen skapats valde vi att genomföra ett användartest på den nästintill färdiga 
filmen. Tekniker som används under detta stadie varierar beroende på vilka omständigheter 
projektet är under och vilka användarna är (Benyon. D, 2014). För att få tag på möjliga 
användare tog vi denna gång kontakt med föräldrar till barn med ADHD via 
Facebookgruppen Underbara ADHD och Föräldrar till barn med ADHD, autism, Aspergers, 
bipolära sjukdomar då det var ett alternativ som genererade till snabba men tydliga svar från 
Jippieseriens målgrupp. Meddelanden via Facebook skickades ut till föräldrar med en 
webbadress till en sida där filmen fanns tillgänglig. I mejlet frågade vi även om deras barn 
ville delta (Se bilaga 5). Här fanns det även information kring arbetet och vad testet gick ut 
på. Användarna kunde på denna sida skriva in åsikter om filmen och om det fanns något som 
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skulle kunna förbättras. Detta skedde via en enkät som publicerades under filmen. Öppna 
frågor valdes då det var viktigt att respondenterna fick uttrycka sina åsikter inom ämnet (Bell. 
J, 2005). Dessa ämnen var i detta fall navigation, interaktivitet, budskap och utseende. Totalt 
var det 11 som deltog, varav 5 barn och 6 föräldrar. 
 
 

6.5 Sammanfattning av arbetsprocessen 
Efter att tidsplanen blivit fastställd ingick projektet i skiss och idéstadiet. Där skapades skisser 
i Adobe Illustrator och förslag på navigation. Manus till båda filmerna var material som 
kunden överlämnade tidigt i processen. Skisserna av grafiska element visades för kunden som 
efter några korrigeringar godkänt skisserna. Ett lo- fi användartest utfördes (se avsnitt 
Prototyp) för att upptäcka ytterligare korrigeringar från målgrupperna. När lo- fi prototyperna 
fastställts gick projektet in i stadiet där vektorgrafiken, animationerna och interaktionen 
skapades i Adobe Flash. Vektorgrafiken i barnfilmen hämtades till stor del från boken “Jippie, 
jag har ADHD” och detaljer lades till eller togs bort. I förälderfilmen utgick grafiska element 
från Jippieseriens grafiska profil både när det gällde färger och typsnitt. Olika 
färgkombinationer återanvändes från boken som tidigare nämnts.  
 
När all vektorgrafik var klar och fastställd började kodningen för att länka samman de olika 
scenerna i filmerna. Kodningen gjordes i Flash ActionScript och började med funktioner som 
skulle föra användaren framåt i filmen. Denna kod hämtades från Flash inbyggda funktion 
Kodfragment/ Codesnippets som fördes samman med olika knappar och movieclips i de båda 
filmerna. På samma sätt skapades interaktivitet som kunde ta användaren bakåt i filmen. 
Samtidigt som navigeringen i filmerna fortlöpte skapades även movieclips med animationer 
och knappar som möjliggjorde navigeringen och stämde överens med skisserna från lo- fi 
testerna.  
 
Samtlig navigering i båda filmerna är point- and- click interaktion för att föra användaren 
bakåt och framåt i filmerna. I förälderfilmen finns en hover- funktion som används för att ge 
användaren mer information om intressanta ord.  All kod till denna navigering fanns 
tillgänglig i Flash Kodgrament/Codesnippets. I barnfilmen finns en drag- and- drop 
interaktion som möjliggör att användaren kan ta sig vidare i filmen. Koden till den funktionen 
hittades via olika tutorials på Youtube.  
 
Till sist lades ljudet på och det genererade till ett omfattande arbete i olika 
movieclips/animationer som skulle synkas ihop med ljudet. Scen för scen bearbetades och 
filmerna testades som helhet innan det slutliga hi- fi testet.   
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7. Resultat 
7.1 Lo- fi resultat 
 
Målgrupp barn 
 
Utseende  
Barnen som deltog i användartestet av den tidiga prototypen ansåg att det grafiska materialet 
överensstämde med Jippieseriens första bok “Jippie! Jag har ADHD”. Vissa av barnen 
noterade att mycket av det grafiska materialet som fanns i prototypen även fanns i boken, 
medan andra illustrationer var helt nya. Detta upplevdes som bra då det skapade igenkänning 
men att det ändå hände något nytt.  
 
Mycket av diskussionen av utseendet bestod av detaljer så som om Victor skulle ha keps och 
om kepsen sedan skulle flyga av hans huvud eller inte. Andra detaljer var även om 
klassrummet i scen fem skulle vara i en annan färg då klassrummet i boken illustrerar Victors 
dagis och inte skola som det gör i filmen. Olika förslag på utseendet kom fram, så som att 
bara ändra färgen på väggen till att lägga till föremål som tavlor, girlanger eller bokstäver. De 
enades dock om att det inte skulle vara för mycket olika föremål eller text för att det då skulle 
bli otydligt.  
 
Budskap 
Budskapet i prototypen och i berättelsen tyckte barnen var bra. De ansåg att berättelsen var 
ganska lik boken men att det var roligt att lyssna till en berättarröst och att det nu blev mer 
som en film där man själv kunde klicka sig fram. Något som barnen tog upp som de ansåg 
skulle kunna stärka budskapet och känslan i berättelsen var att lägga till ljud och ljudeffekter. 
Vid scenen där Victor byter hatt beroende på vilket yrke som ropas upp, ger barnen förslag på 
att lägga till gitarriff, ljud från brandbilar eller eld och datorknappningar.  
 
Navigation 
Att kunna klicka sig fram visade sig vara ett bra sätt för barnen att ta åt sig all information 
utan att bli stressad för att inte hänga med. Många av barnen tyckte att det var bra om man 
hade en knapp där man också kunde gå tillbaka i berättelsen om de hade missat något. Ett 
fåtal ansåg även att det borde finnas en knapp som tar dem till början av filmen. På denna 
punkt var dock alla inte överens då några tyckte att en “hemknapp” skulle förstöra känslan av 
att det var en film och en berättelse. De ville heller inte ha för många knappar då det skulle 
kännas för rörigt.  
 
Olika förslag på utseendet till tillbaka- knappen visades under användartestet och deltagarna 
fick även komma med egna förslag. De ansåg att knappen skulle vara formad som en pil med 
texten tillbaka med stora bokstäver. De tyckte att det skulle bli tydligast på det sättet. Då 
syntes det vad pilen är till för utan att behöva gissa sig till det.  
 
Interaktivitet 
Vid interaktiviteten kom diskussionen upp om vilka föremål som barnen ville klicka på för att 
komma vidare i berättelsen. Många föremål var ganska självklara för barnen men på vissa 
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scener framkom det många förslag så som på scen fem som illustrerar klassrummet. Förslag 
på vad de skulle tänka sig klicka på var Victor, barnet som blir ledsen eller girlangerna. Ett 
förslag om att lägga till ett föremål kom också upp. Detta föremål skulle föreställa en lapp på 
väggen där det står ADHD.  
 
Vid scenen där Victor är hos doktorn kom det upp förslag om att det skulle vara roligt att 
kunna flytta på några av föremålen som doktorn hade. Bland annat stetoskopet och korten.  
 
 
 
Målgrupp föräldrar 
 
Utseende  
Utseendet i filmen som riktar sig till föräldrar utgår endast från den Jippieseriens grafiska 
profil med färger och typsnitt. Resten av materialet är helt nytt när det kommer till formen. I 
boken “Jippie, Jag har ADHD” finns Victors mamma med som karaktär men visas där endast 
i profil. Den låg till grund för förälderkaraktären som visas i ett perspektiv framifrån i hela 
förälderfilmen. Bakgrundsfärgerna i filmen är olika färgkombinationer som är tagna från 
boken.  
 
På användartestet tyckte deltagarna att färgerna i filmen var bra, lugna och behagliga. Det var 
en bra lösning att ha pratbubblorna vita och texten i en färg som utgjorde kombinationen 
mörkt mot ljust.  
 
Budskap 
Deltagarna på användartestet tyckte att filmen tillför dynamik och väcker intresse. Den kändes 
inte som ett interaktivt textdokument med massor av information. En känsla som kommer att 
stärkas när ljudet läggs på och pratbubblorna går mer i synk med orden som sägs. Även att 
personen i filmen kommer att blinka och röra på munnen tillför mycket, det kommer kännas 
mer levande uttryckte en testperson.    
 
Navigation 
Navigationen i filmen tar användaren framåt, bakåt och ger alternativ till mer information om 
olika ord. Diskussionen kring detta handlade mycket om tiden mellan bytet av scen vid 
exempelvis framåt- navigeringen i filmen. Den fick inte gå för snabbt utan vara mjuk i 
animeringen. Men samtidigt inte gå för sakta heller. Navigeringen bakåt i filmen väckte 
diskussion kring hur långt bak i filmen användaren skickas. Vilket ställe som är bäst att bli 
skickad till, föregående scen eller spela om aktuell scen. Föregående scen blev det alternativet 
som deltagarna tyckte var mest logiskt. 
 
När det gällde pratbubblorna med de markerade orden tyckte testpersonerna att det räckte med 
att föra muspekaren över bubblan för att se informationen om ordet. Ett klick kändes onödigt 
och användaren ändå skulle stanna kvar på samma sida.   
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Interaktivitet 
För att fastställa den interaktiva kommunikationen i filmen visades tre olika designlösningar. 
Två av dessa tre designförslag var animeringar på en datorskärm och en var grafiska former 
på ett papper.  
 
För att ta användaren framåt i filmen visades först tre punkter som blinkade. Deltagarna 
uppfattade den animeringen som otydlig men snäll för ögat att se på. Den andra varianten som 
visade var tre statiska punkter som blev understruken av en linje. Även den uppfattades som 
otydlig och svårtolkad. Sista alternativet var tre pilar (>>>) som blev understrukna av linje. 
Deltagarna gillade idén med pilarna då den signalerade tydligt att berättelsen skulle fortsätta 
framåt. Förslaget blev att använda de tre pilarna och göra dem blinkande så som punkterna 
var. Och att pilarna skulle gå i samma färgskala som den aktuella scenen användaren befann 
sig på. Det skulle enligt dem skapa en mjuk, behaglig och enhetlig känsla.  
 
Designförslagen på knappar som skulle ta användaren bakåt i filmen var grafiska symboler på 
ett papper. De visades i pappersformat då de endast skulle medverka statiskt i filmens nedre 
hörn och hela tiden vara tillgängligt för användaren utan att störa. Fem förslag gavs där tre av 
pilarna hade samma form men olika innehåll. Innehållet i två av pilarna var texten “Spela 
igen” och “Föregående” och den tredje var bara en tom pil. Den varianten var kantig i formen 
och hörde inte ihop med resten av det mjuka formspråket enligt deltagarna. Även texten i 
pilarna kunde bli missvisande då man inte exakt vet var man skickas. Det fanns även en 
symbol som var en klassisk omladdingssymbol vilket inte kommunicerade att användaren 
kunde ta sig bakåt i filmen utan snarare ladda om den aktuella scenen enligt deltagarna. Den 
sista symbolen liknade den första pilen med hade en mjukare form. Samtliga deltagare tyckte 
att den var det bästa alternativet då den hörde bäst ihop med helheten. Viktigt var också att 
den skulle ha en färg som gick bra ihop med den aktuella scenen.  
 
Till sist visades designförslag på de pratbubblor som skulle innehålla ett ord som användaren 
skulle vilja läsa mer om. Ordet skulle markeras och när användaren för musen över bubblan 
så expanderar den och en förklarande text visas. Här visades två alternativ där det första var 
att ordets bokstäver började blinka. Det uppfattades mest som ett störningsmoment hos 
deltagarna. Det andra alternativet var att ordet blev understruket, vilket var det bästa 
alternativet enligt deltagarna. De tyckte att understrykningen av ordet hade en mjuk animation 
som passade in i resten av filmen och var tydligt.  
 
Till sist gav deltagarna förslag på att på något sätt informera om dessa navigeringsalternativ. 
Antingen i en öppningsscen eller via en informationssymbol som alltid är synlig i det högra 
övre hörnet. Efter en diskussion deltagarna emellan var det eniga om att ha en scen i början 
där informationen skulle presenteras. På sista scenen i filmen fanns en länk som sände 
användaren tillbaka till början av filmen. Här såg gärna deltagarna att en länk till ett ställe där 
de kunde läsa mer om ADHD borde finnas tillgänglig.  
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7.1.1 Sammanfattning lo- fi test 
Utseendet skiljde sig formmässigt i de två filmerna. Barnfilmen utgick mycket från grafiska 
element i boken och vuxenfilmen använde sig av den grafiska profilens färger men med nya 
former. I barnfilmen tyckte testpersonerna att igenkänningen från boken var viktig. Det 
uppkom vissa små detaljer som behövde justeras för att filmen skulle kopplas ihop med 
boken. Det var även viktigt att inte filmen innehöll för många föremål eller för mycket text. 
Det skulle göra allting rörigt och otydligt. Även i vuxenfilmen tyckte testpersonerna att 
färgsammansättningar av grafiska element och utformning av text var viktigt för att skapa en 
tydlighet i berättelsen.  
 
Båda användartestgrupperna tyckte att budskapet lyftes med hjälp av interaktiviteten och att 
det skulle förstärkas ännu mer med hjälp av ljud och animationer.   
 
Åsikter om navigationen skiljde sig från varandra i grupperna. Testpersonerna för barnfilmen 
tyckte att de tog till sig informationen bättre genom att klicka sig vidare och att man kunde 
bestämma takten själv. Tiden mellan byte av scen var något som var viktigt för testpersonerna 
i vuxenfilmen. Tiden fick varken vara för lång eller kort, den skulle vara mjuk och behaglig.  
 

7.2 Resultat av hi- fi test 
Testerna för hi- fi prototypen visade brister men även styrkor i den interaktiva filmen. Denna 
information kommer att presenteras nedan under varje delmålgrupp. Till skillnad från lo- fi 
testet kommer resultatet från de olika ämnena och rubrikerna presenteras tillsammans.  
 
Målgrupp barn 
Alla barn som deltog i testet av hi- fi prototypen ansåg att filmen visade Jippieseriens budskap 
på ett bra och tydligt sätt genom att behålla en tydlig koppling till böckerna och skapa en 
igenkänning genom att behålla de livliga färgerna. Introduktionssidan i början ansågs tydlig 
då testpersonerna förstod att de skulle välja berättelse.  

 
“Det var bra att det kom en röst när pilen var på en av 
figurerna. Och det var roligt att han vinkade också.” 
 

En deltagare nämnde också att han kände igen sig i vissa delar och att filmen även förstärkte 
budskapet.  
 

“... jag tror inte att jag skulle läsa den boken för den är nog 
för dom som är mindre än mig. Då är filmen bättre för man 
kan känna igen sig och det är roligt att man kan klicka sig 
fram“  

 
Navigationen i filmen sågs enligt majoriteten av de deltagande vara tydlig och de kände att 
det inte behövdes mer knappar som till exempel tog dem framåt eller till menydelen av 
filmen. Detta eftersom de ansåg att filmen var som en saga och att de ville fortsätta framåt i 
historien. En av testpersonerna skrev dock att hon tyckte att det ibland var svårt att förstå hur 
hon skulle ta sig vidare i filmen.  
 

“Ibland var det svårt att förstå hur jag skulle ta mig vidare i filmen.  
Kom inte vidare vid gåtan man skulle lösa.”  
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Samtliga deltagare nämnde att de hade svårigheter att ta sig vidare vi gåtan. Detta visade sig 
vara ett fel som uppstått och som sedan kunde åtgärdas. Trots detta funktionsfel verkade 
barnen tycka om idén om att kunna lösa en gåta för att ta sig vidare. 
 

“Det var roligt att man kunder röra på doktorsakerna. Jag 
ville göra det när dom sakerna kom och då kunde jag de men 
det gick inte att lösa gåtan som hon sa.” 

 
Många av barnen tyckte även om berättarrösten för att den var tydlig och gav en röd tråd 
genom filmen.  
 

“Jag tycker att det var bra att det var en som berättade 
historien. Det blev lite som en bok och jag hängde med bra. ” 

 
 
 
Målgrupp förälder 
Samtliga deltagare i hi- fi prototypen för förälderfilmen tyckte att budskapet var tydligt. En 
bidragande faktor till detta var valet av berättarröst sade en av deltagarna. Den lät tillförlitlig 
och gjorde att informationen var lätt att ta in. En annan deltagare uttryckte sig: 
 

“Budskapet solklart, enkelt och informativt. Det gjorde att alla 
kan sätta sig in i budskapet och förstå utan att lämnas med 
frågetecken. “  

 
Utseendet i förälderfilmen där en återkommande kommentar var att enkelheten i designen 
bidrog till en bra helhet i filmen. Det var även till fördel att filmen var mer textbaserad vilket 
stärkte dess syfte i att vara information. En testperson tyckte: 
 

“Passade otroligt bra med den lite mer informativa texten i 
filmen. Det gjorde att det blev en bra balans och harmoni i 
filmen.” 

 
Interaktiviteten i filmen uppfattades även den som tydlig och enkel. Den fanns en fundering 
kring att användaren kunde föra muspekaren över pratbubblorna med de understrukna orden. 
En testperson sade själv att hen förstod precis hur det fungerade, men att risken fanns att 
andra skulle vilja klicka på bubblan och sedan komma vidare till möjligtvis extern 
information. En annan testperson uttryckte däremot att den lösningen var mycket bra med 
pratbubblorna med understrukna ord. I och med att informationen visades i samband med 
hover- funktionen sparade man användaren på ett klick.  
 
Navigationen var bra upplagd enligt samtliga testpersoner. Det var bra att ha möjligheten att 
få bakåt i filmen för att höra specifik information igen. En person uppskattade den första 
introsidan i filmen där alla navigationsmöjligheter presenterades. Det medförde full kontroll 
och användaren behövde aldrig känna några frågetecken kring navigationen i filmen.   
  



25 
 

 
7.2.1 Sammanfattning av hi- fi test 
Överlag verkade deltagarna i användartesterna nöjda. Det uppstod några funderingar kring 
funktion och design i filmen, så som interaktiviteten vid “gåtan” i barnfilmen och de 
understrukna orden i filmen för vuxna. Utseendet kändes dock som att det överensstämde med 
Jippieseriens utseende då många av deltagarna nämnde att de kände igen sig och att färgerna 
var väl använda. Något som båda grupperna även var eniga om var att berättarrösten hjälpte 
till att informera och förmedla budskapet på ett tydligt sätt.  

 
 

8. Diskussion 
För att kunna svara på projektets frågeställning kommer denna del diskutera resultat och 
motivera designbeslut utifrån tidigare forskning och användartest.  
 
Den tidigare forskningen visar på att, för att kunna svara på frågan om hur man med 
multimodal media kan nå ut till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras 
föräldrar, måste lära känna sin målgrupp och vilka som kommer att använda produkten. 
Användartesterna på både den tidiga och den senare prototypen visar hur viktigt det är med att 
hålla en nära kontakt med användarna. Deras behov kom fram vid genomförandet av båda 
testerna. Det tidiga användartestet gav en bred bild av deras behov medan det senare testet 
visade på brister i designen som man sedan kunde rätta till med hjälp av respondenternas 
synpunkter. Detta skapade en förståelse som man annars inte skulle ha haft om man enbart 
utgick från empiri.  
 
Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är olika för alla men ofta har man bland annat 
svårt för att koncentrera sig, läsa och skriva, impulskontroll och motorikproblem. Vissa som 
har en diagnos kan även ha ytterligare en diagnos. Detta är något som man måste ta hänsyn 
till (Angle. M, 2006). Resultatet från denna studie visar dock på att genom en nära 
kommunikation med kund och målgrupp, samt användning av multimodala medier kan 
anpassa en design utifrån användarnas olika förutsättningar.  
 
Resultatet från tidigare forskning och användartester visar att det finns ett starkt samband 
mellan multimodala medier, funktionsnedsättningar och hur Jippieseriens budskap kan nå ut 
till hela målgruppen. Det finns både gemensamma faktorer i den tidigare forskningen och 
resultatet från användartesterna. Abdul Rashid Mohamed, FongSoonFook och HairulNizam 
Ismail skriver exempelvis att en presentation av ljud och bildmässiga former tillsammans gör 
att barn med funktionshinder kan använda flera sinnen och på det sättet bearbeta 
informationen på ett enklare sätt än om enbart text eller ljud presenterades var för sig. 
Användning av multimodal media ökar ofta även koncentrationsförmågan och motivationen 
att slutföra uppgifter. Speciellt vid interaktion med dator och vid spelformat då användaren 
uppmuntras till att integrera med mediet under spelets gång för att slutföra uppgifter (2007). 
Detta var en av anledningarna till att en interaktiv film valdes då det fanns möjlighet till att 
använda olika medier samtidigt och anpassa designen efter målgruppens behov. 
Interaktiviteten gav även möjligheten att dela upp berättelserna i olika delar så att användaren 
får gå vidare i sin egen takt och uppmuntras till att integrera med filmen. Detta skulle 
förhoppningsvis bidra till en ökad koncentrationsförmåga.  
 



26 
 

Filmen delades upp i tre delar. En del där användaren fick välja vilken historia som hen vill 
lyssna på som ledde till en film för barn eller en för föräldrar. Detta gjordes eftersom 
målgruppen är väldigt bred och då grupperna har olika behov. Neuropsykiatriska 
funktionshinder är även ärftligt och diagnosen ofta kan upplevas olika beroende på vart man 
är i livet. Barn vill helst ha mycket färg, animation och spel medan vuxna gillar när det är mer 
textbaserat och enkelt (Lazar. J, 2006). 
 
När det kommer till navigeringen i filmerna, följer den en linjestruktur. Den typen av 
navigation tar användaren vidare på ett rakt och okomplicerat sätt (Bergström. B, 2001). 
Eftersom båda filmerna har information och berättelser som ska förmedlas, var en enkel 
navigation viktig med inte för många val. Det är viktigt att utformningen är tydlig och inte 
kräver för mycket mental ansträngning av användaren som Carusi och Mont’Alvao (2012) 
skriver i Navigation in Childrens educational software: The influence och multimedia 
elements. Det tidiga användartestet visade på att detta påstående stämde då användarna 
nämnde att navigationen kändes tydlig. 
 
Det finns navigationsstrukturer där användaren har fler valmöjligheter och mer kontroll, men 
eftersom dessa två filmer är i behov av att fortlöpa framåt för att få ut sitt budskap och syfte 
valdes en enkel navigationsstruktur som linjestrukturen. Användarna ansåg att denna 
navigation bidrog till att det kändes som en berättelse och att man då ville följa den framåt. 
Att använda sig av tillbakaknappar gav även användarna chansen att gå tillbaka till 
föregående avsnitt om de kände att de hade missat något. Point-and-click interaktionen 
användes i både barn- och vuxenfilmen eftersom det är en gemensam egenskap som 
målgrupperna arbetar bra med (Lazar, 2006). Det visades även på hi- fi testerna att båda 
målgrupperna klarade interaktionen på ett bra och enkelt sätt.   
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Introduktionssidan 
De två filmerna som skapats binds samman med en inledande introduktionssida där 
användaren uppmanas att välja berättelse. Som Bo Bergström (2001) skriver i Effektiv visuell 
kommunikation finns det fördelar med att ha en introsida i en navigationsstruktur. Det gör att 
användaren kan bekanta sig med filmen i egen takt och bestämma själv hen vill gå vidare. 
Introsidans rubrik “Välj berättelse” uppmanar användaren att föra muspekaren till de två 
karaktärerna i bild. Det är först då de börjar prata vilket gör att filmen får en lugn och tyst 
början och ger användaren kontrollen att starta filmen i sin takt. Det bekräftades i 
användartestet av hi - fi prototypen att introduktionssidan var uppskattad både från barnen och 
de vuxna. Genom att använda en introsida skapades en gemenskap mellan de två filmerna 
som är ganska olika utformade trots att de grundar sig i samma grafiska profil.  
 

 
Bild 1. Introduktionssida i filmen där användaren väljer berättelse 
 
Förälderfilmen 
När man designar för en specifik målgrupp är det viktigt att identifiera behov och fastställa 
krav. Sedan skapa alternativ för att fastställa kraven och bygga dessa till interaktiva versioner 
som därefter diskuteras och bedöms (Preece et.al, 2002). I arbetsprocessens tidiga skede 
gjordes förslag på olika designlösningar som togs upp vid ett lo- fi test med målgruppen. Där 
identifierades behov och fastställdes krav. Ett behov var att målgruppen efterfrågade en 
informationssida i filmens första scen som förklarade navigationsmöjligheterna i filmen. En 
lösning som uppskattats under hi- fi testningen. Vid det tidiga lo- fi testet kom även 
målgruppen med förslag på designlösningar till knappar i filmen. Även dessa designlösningar 
uppfyllde kraven från målgruppen enligt hi-fi testet.  
 
Eftersom barn och vuxna är olika användare och har olika behov skapades filmerna i enlighet 
med detta. Vuxna vill ha inspelade röster och textbaserad fakta för att ta emot information 
(Preece et. al, 2002). Därför utformades förälderfilmen till en mer röst- och textbaserad film. 
Från början hade filmen en större mängd text, allt som sades i manuset fanns även med som 
textbubblor. Detta var något som omprioriterades då styrkan i manuset skulle komma fram 
mer kraftfullt med en berättarröst. Den textbaserade delen i filmen blev pratbubblor med 
stödord från manuset. 
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Bild 2. En scen ur förälderfilmen med pratbubblor, vidare- och tillbakaknapp.  
 
Berättarröster i filmer används mycket för att skapa en intimitet genom att rikta sig till 
publiken på ett direkt sätt. Det är även viktigt att inte låta musik eller andra ljud störa 
monologen i filmen. (Cederqvist. M, 2012). Därför har endast första och sista scenen musik 
för att markera början och slut samt knyta ihop filmen. Ljud kan förstärka innehåll i en film 
och göra den mer realistisk (Bergström, 2001). En till komponent som lades till för att 
förstärka innehållet i förälderfilmen var blink- och läppsynk på huvudpersonen. Dock inte till 
den grad att det blev anmärkningsvärt och tog fokus från berättelsen. Under hi-fi testet 
uttryckte samtliga deltagare att berättarrösten var bra i tonen och fångade iakttagarens 
uppmärksamhet.  
 
Bakgrundsfärgerna till scenerna i vuxenfilmen hämtades från Jippieseriens grafiska profil och 
kombinerades till viskande färger. Begreppet viskande färger är färger som bildar en 
harmonisk enhet och går ton i ton (Bergström, 2001). Rubriktexten för varje scen var vit 
eftersom ljus text på mörk bakgrund ger bäst läsbarhet (Barfield, 2004). Tvärtom blev 
lösningen för pratbubblorna där grunden var vit och texten hade färg.  
 
 
Barnfilmen 
För barnfilmen var det viktigt att nå ut till de barn som inte vill läsa en bok. Att använda sig 
av multimodala medier gav en möjlighet till att anpassa filmen till hela Jippieseriens 
målgrupp. För att skapa en igenkännelse med boken skapades en berättelse utifrån Jessicas 
illustrationer och grafisk profil. Målet var att skapa en berättelse som liknade boken, “Jippie 
jag har ADHD”, men att den ändå hade sin egna unika del. Enligt användartesterna var 
budskapet i filmen tydligt. Att deltagarna ansåg detta kan bero på den tydliga grafiska profilen 
och att berättelsen hade en röd tråd. Det kan även ha berott på att filmen delades upp i flera 
små delar som användaren skulle navigera sig igenom. Detta kan ha bidragit till att 
användarna höll koncentrationen uppe och kunde hänga med i berättelsen.  
 
För att anpassa filmen till användarna användes både berättarröst, musik, ljudeffekter, 
animation och interaktivitet. Till skillnad från förälderfilmen gillar barn mer figurer och 
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animationer istället för text (Preece et. al, 2002). Animationerna i filmen var enkla men visade 
ansiktsuttryck för att skapa känsla och realism.  
 
Ljudet var även en stor del i filmen. Musiken och ljudeffekterna lades till för att skapa känsla, 
strukturera olika delar och göra så att användarna ska kunna associera scenen med känslor 
från minnen (Cederqvist. M, 2012). Detta kan ha varit en av de bidragande faktorerna till att 
budskapet kändes tydligt enligt målgruppen. Det skapade en tydlighet i vart de befann sig i 
berättelsen, vad som skulle hända och det förstärkte händelserna. Ljudläggningen skedde med 
försiktighet då målet var att skapa känsla men att det inte fick ta över berättarrösten som var 
av stor betydelse (Cederqvist. M, 2012). Användartesterna visade att berättarrösten var tydlig 
vilket förenklade ljudläggningen, då bakgrundsmusiken inte störde berättandet lika mycket 
som om berättarrösten skulle vara av sämre kvalitet. 
 
Navigationen i filmen som förde användarna framåt implementerades som olika föremål. En 
användare kände att dessa föremål inte var tillräckligt tydliga då hen inte förstod vart hen 
skulle klicka för att gå vidare, speciellt vid scenen där gåtan skulle lösas. Samtliga deltagare 
upptäckte även att det inte gick att lösa gåtan. Detta berodde på ett fel som uppstått i koden till 
Action Scriptet och kunde snabbt åtgärdas. Denna händelse medförde även en tanke om att de 
som har motoriska funktionshinder möjligtvis kan ha problem med att lösa gåtan. Är 
utformning av ett system inte helt tydlig kräver det större mental ansträngning av användaren. 
Användaren känner sig då frustrerad och omotiverad till att fortsätta (Carusi och Mont’Alvao, 
2012). Därför togs beslutet om att framhäva de olika föremålen med ett vitt sken som 
indikerade på att det var där användaren skulle trycka. Det var viktigt att navigationen var 
tydlig och att interaktiviteten även kunde utföras av de som har problem med motoriken. I 
ämnet Lek och Lärspel finns olika kategorier som drill och övningsmoment, simulering och 
äventyrs- och strategispel (Alexandersson, 2001).  Detta projekt fokuserar på den sistnämnda 
kategorin då användaren på ett strukturerat sätt erbjuds att ta sig vidare i spelet. 
 

 
Bild 3. Scenen med gåtan i barnfilmen 
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9. Metoddiskussion 
De metoder som har använts i denna studie är kvalitativa metoder i form av fokusgrupp och 
enkäter med öppna frågor. Kvalitativa metoder är bra att använda för att få en djupare 
förståelse för målgruppen. Metoden är även användbar när det är okänt kring vilken 
information som kan vara intressant för målgruppen (Behovsdriven utveckling, 2014). Att 
använda kvalitativa metoder passade projektet bra då många med neuropsykiatriska 
funktionshinder upplever sin diagnos olika (Attention, NPF, 2014). Det är viktigt att ta hänsyn 
till detta och att det kan förekomma väldigt olika svar. Nackdelen är att svaren kan ta lång tid 
att sammanställa. Metoden har visat sig vara bra då den genererat i mycket information utan 
att behöva använda styrande frågor. På detta sätt kan respondenterna dela med sig information 
som för projektet varit oförutsedd (Behovsdriven utveckling, 2014).  
 
En kvantitativ metod skulle i detta projekt troligen resultat i att distansen till målgruppen 
skulle ha varit större. Det skulle säkerligen ha resulterat i användbara svar men målgruppen 
skulle inte ha fått uttryckt sig fritt, vilket var det som projektet strävade efter. Att använda en 
kvantitativ metod som ett komplement skulle dock kunna ha gynnat detta projekt då det 
kompletterar svaren från de kvalitativa metoderna (Behovsdriven utveckling, 2014). 
 
Vid användartestet av hi- fi prototypen användes webbaserade enkäter med enbart öppna 
frågor för att få reda på så mycket som möjligt om deltagarnas åsikter. Fördelarna med att 
använda en webbaserad enkät är att informationsinsamlingen går fort och att det samtidigt 
finns möjligheten att publicera material som ljud och bild. Nackdelen är att ibland har inte den 
tänkta målgruppen tillgång till dator eller Internet (Bäckström. C & Nilsson, C). 
 
Risken med att enbart använda öppna frågor i en kvalitativ enkät är att vissa frågor inte 
besvaras alls och skapar då bortfall, eller att svaren inte ger tillräckligt mycket av information 
(Bell. J, 2006). Svaren från enkäterna har dock varit väl utförda och informativa Detta kan 
bero på att respondenterna är involverade i ämnet och har en diagnos själv. 
 
Vid en kvalitativ metod med fokusgrupp kan det finnas risk för att personer som tillhör en 
minoritet känner sig hämmade och låter då bli att tillföra information. Detta har projektet löst 
genom att dela upp målgruppen i två delar. På detta sätt får de olika grupperna en jämnare 
nivå och en diskussion kan flyta på, på ett mindre ansträngt sätt (Bell. J, 2006). Det är ofta 
svårt att dra generella slutsatser från en kvalitativ metod på en målgrupp och det är viktigt att 
vara extra noga med hur fokusgrupperna är uppbyggda. Detta kan vara till en nackdel, samt 
att kvalitativa metoder är relativt dyra att genomföra då det tar mycket tid att samla in 
information och sammanställa den. Något som detta projekt skulle kunna ha gjort är att ha 
använt sig av en kvantitativ enkät för att komplettera de svar som har samlats in 
(Behovsdriven utveckling, 2014). 
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10. Sammanfattning och slutsats 
Jippieserien vänder sig till barn med ADHD i åldersgruppen 6 till 12 år samt deras föräldrar. I 
nuläget finns Jippieserien som hemsida och två tryckta böcker i pappersformat. Detta projekt 
har skapat två interaktiva filmer för dessa målgrupper. Enligt en förundersökning av det 
befintliga materialet av Jippieserien vände sig de tryckta böckerna mer till barnen i åldrarna 6 
till 12 år och hemsidan till föräldrarna. De interaktiva filmerna i projektet vänder sig till båda 
målgrupperna då det finns en valmöjlighet att välja berättelse i filmens början. Med hjälp av 
tidigare forskning inom vad som skiljer barn och vuxna åt i interaktionsdesign och 
multimodala medier har underlag tagits fram för att testa på målgruppen. Vid ett tidigt lo- fi 
test fastställdes designlösningar som testpersonerna var med och beslutade om. Efter det 
började processen att sätta ihop det multimodala materialet som var grafiska element, 
animationer och ljud. Manuset till båda filmerna var texter som Jippieseriens grundare Jessica 
skrivit och överlämnat till oss. Under det sista hi- fi testet spreds filmerna online med 
tillhörande enkätliknade dokument. I enkäten kunde testpersonerna svara fritt om budskap, 
utseende, navigation och interaktion. Under rubriken budskap skrev samtliga att filmerna 
utstrålade positivitet och enkelhet. Och Jippieseriens främsta syfte är att avproblematisera 
diagnosen genom att lyfta fram de positiva funktionsförmågorna som varje individ har. 
Budskapet har förmedlats med hjälp av multimodal media och interaktivitet till Jippieseriens 
målgrupp och bidragit till spridning.  
 
Jippieseriens målgrupp består av både barn och vuxna. För att identifiera skillnader och 
gemensamma behov gjordes research kring tidigare forskning. Det var främst hur barn och 
vuxna skiljer sig åt när det kommer till interaktionsdesign. För målgruppen som var barn 
hittades tidigare forskning om bland annat hur multimodala medier och 
funktionsnedsättningar kan höra ihop och arbetar tillsammans. För målgruppen föräldrar togs 
det även hänsyn till att ADHD är en ärftlig diagnos vilket gör att även föräldrarna kan ha 
diagnosen. Det togs i akt i skapandet av förälderfilmen i minimering av text och enkelhet i 
design samt en tydlig berättarröst. Diagnosen ADHD kan uppfattas och upplevas olika av alla. 
Därför är multimodal media ett bra verktyg att använda i designen för denna målgrupp. 
Multimodal media är ett mångfaldigt sätt att kommunicera och kan ta hänsyn till en stor 
mängd behov och samtidigt skapa gemenskap och igenkännelse. Det är ett kraftfullt verktyg 
som enligt hi- fi testet nått ut till hela målgruppen på ett positivt och välfungerande sätt.  
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12. Bilagor 
Bilaga 1. PACT - analys 
 
Användaren 
Användaren är barn mellan sex och tolv år med diagnosen ADHD och deras föräldrar. Då 
ADHD och andra diagnoser kan vara ärftliga och uttrycka sig på olika sätt har 
koncentrationssvårigheter och andra har även lässvårigheter (Angle. M, 2006). Därför 
behöver den kommande produkten anpassas till dessa funktionsnedsättningar. Målgruppen 
kan läsa, men har beroende på ålder och diagnos olika svårigheter med läsning. Många barn 
har idag goda datorkunskaper och klarar av att navigera runt på Internet. Målgruppen skiljer 
sig även en del från varandra vilket är viktigt att ta hänsyn till.   
 
Aktiviteten 
Den nuvarande aktiviteten består av att bläddra och läsa i en bok. Aktiviteten består också av 
att gå in på Jippieseriens hemsida för att läsa blogginlägg och annan information om 
Jippieserien. Hemsidan riktar sig dock mest till vuxna och äldre barn. De yngre barnen kan då 
känna att de inte har så mycket att hämta där. Om en produkt skulle skapas som är 
datorbaserad och innehåller multimodala funktioner skulle användaren möjligtvis även 
behöva lyssna på ljud då musik och annan ljudläggning förstärker berättelsen. Berättarrösten 
gör det även lättare att hänga med i berättelsen och förstå instruktioner om det skulle 
förekomma (Cederqvist. M, 2012). 
 
Kontexten 
Aktiviteten sker huvudsakligen inomhus men kan även ske utomhus. Både när det gäller den 
nuvarande produkten och en datorbaserad version då det idag är lätt att ta med sig datorn ut.  
Socialt så kan aktiviteten utföras med fler deltagande och enskilt både i skolmiljö och i 
hemmet. Ljud från omgivningen kan förekomma i dessa miljöer. 
 
Teknologin 
Då den nuvarande produkten är en bok som riktar sig till barn med ADHD och andra 
besläktade funktionsnedsättningar, behöver den kommande datoriserade produkten hjälpa 
barnen och fokusera på de svårigheter de har. Då målgruppen är väldigt bred så har 
användarna olika kunskaper om datorer. Produkten behöver vara tydlig och användarna ska 
inte behöva fundera över vad de ska göra. Den datoriserade produkten måste bibehålla sitt 
grafiska uttryck och budskap för att skapa en igenkänning och genomgående profil. 
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Bilaga 2. Krav från användare 
 
Vuxna 
● Det ska vara enkelt och lättnavigerat 
● Enkel formgivning och animation 
● Följer Jippieseriens grafiska profil.  
● Anpassat till användarens funktionsförmågor och funktionsnedsättningar. 
● Informativt 
● Lättläst text 
● Berättarröst 
● Ge tips 

 
Barn 
● Livligt  
● Igenkännelse från böckerna 
● Lättnavigerat 
● Anpassat till användarens funktionsförmågor och funktionsnedsättningar. 
● Ingen text 
● Musik och berättarröst 
● Skapa motivation till att fortsätta 
● Någon slags interaktion 

 
 
  



37 
 

Bilaga 3. Lo – fi prototyp 
 
Förälder 
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Bilaga 4- Brev till förälder lo- fi  
 
Brev till föräldrar för deltagade av barn i fokusgrupp 
  
Hej (Namn)! 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm som söker deltagare till ett 
anvädartest på till kommande interaktiv film till Jippieserien. Jippieserien illustrerar och 
skriver böcker riktat till barn med neuropsykriatiska funktionshinder, så som ADHD, och 
deras föräldrar. Gå in på denna länk för att läsa mer om Jippieserien. www.jippieserien.se  
  
Deltagarna som sökes är barn mellan 6 till 12 år med någon form av neuropsykriatiskt 
funktionshinder. Om ditt barn önskan om att delta i användartestet till Jippieseriens film, eller 
om du har frågor kring testet är du välkommen att mejla oss på adresserna nedan.  
  
Frida: friidaa_persson@hotmail.com         
Ann- Sofie : annsofie.ch.larsson@gmail.com 
  
  
Projektet 
Den interaktiva film som kommer skapas kommer att publiceras på Jippieseriens hemsida. 
Filmen är baserad på Jippieseriens första bok, Jippie – Jag har ADHD och ska förmedla 
Jippieseriens budskap via multimedia. Filmens funktioner ska även anpassas till 
målgruppens behov!   
  
Användartestet 
Användartestet kommer ske på en lugn plats i Bålsta och kommer ta ca en timme från och 
med start. Deltagarna kommer få uttrycka sig fritt kring olika teman och får komma med 
förslag till förbättringar inom budskap, navigation, interaktivitet i skissen till den kommande 
filmen. Jippieseriens skapare kommer även vara på plats för att informera om boken. 
  
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt! 
  
Om du som förälder önskar att närvara vid testet går det självklart bra! 
  
Hoppas att ni vill delta i detta användartest och i så fall tack på förhand! 
Ditt och ditt barns deltagande betyder mycket för oss! 
  
Med Vänliga Hälsingar 
Frida Persson och Ann- Sofie Larsson, Södertörns Högskola 
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Bilaga 5- Brev till förälder hi- fi  
 
Hej (Namn)! 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola i Stockholm och söker deltagare till ett 
anvädartest! Vi hittade dig på facebookgruppen (Namn) och undrar om du samt ditt barn 
skulle vilja delta i ett användartest till vårt examensarbete? 
 
Projektet 
Examensarbetet är kopplat till Jippieserien som illustrerar och skriver böcker riktat till 
barn med neuropsykriatisk funktionshinder, så som ADHD, och deras föräldrar. Gå in på 
denna länk för att läsa mer om Jippieserien. 
www.jippieserien.se  
 
Vi håller nu på att skapa en interaktiv film som ska pubiceras på Jippieseriens hemsida 
och som ska förmedla Jippieseriens budskap via multimedia samtidigt som filmens 
funktioner är anpassat till målgruppens behov! 
   
Såhär deltar du i användartestet 
Användartestet sker genom att gå in på länken nedan. På denna sida finns filmen som 
för tillfället är uppdelad i tre korta delar. Det finns även formulär under varje filmdel där 
du kan skriva dina tankar och funderingar kring filmen. 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt! 
https://sites.google.com/site/jippieanvandartest/ 
 
Vid frågor; 
Frida: friidaa_persson@hotmail.com         
Ann- Sofie: annsofie.ch.larsson@gmail.com 
 
Hoppas att du vill delta i detta användartest och i så fall tack på förhand! 
Ditt deltagande betyder mycket för oss! 
 
Med Vänliga Hälsingar 
Frida Persson och Ann- Sofie Larsson, Södertörns Högskola 
 

 
 
 

 


