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SAMMANFATTNING 
Med dagens teknik kan traditionella bilderböcker för barn 

återskapas i form av interaktiva applikationer. Detta gör att 

digitala element som animationer och ljudeffekter kan 

implementeras för att förstärka berättelsens budskap. Detta öppnar 

också upp för intressanta forskningsfrågor kring hur sådana 

applikationer, och deras interaktiva funktioner, bör utformas i den 

givna kontexten. 

 

I den här studien undersöks hur utformningen av en 

barnbokapplikation, med fokus på inlärning av känslor och 

empati, kan påverka den sociala interaktionen mellan den vuxna 

läsaren och barnet. För att förstå hur utformning av barnböcker 

och barnbokappar påverkar den sociala interaktionen under 

högläsning utfördes en omfattande teori- och litteraturstudie inom 

dessa områden. En state-of-the-art-analys utfördes även för att 

studera den nuvarande marknaden av barnbokappar. Detta ledde 

fram till studiens frågeställning: Vilka interaktiva element i en 

barnbokapplikation bidrar till ökad relevant social interaktion, och 

därmed uppmuntrar till inlärning av känslor och empati, mellan 

barn och vuxen? 

 

Frågeställningen undersöktes genom att en barnbokapp, baserad 

på barnboken ”Sammy hjälper till”, utvecklades och testades i en 

användarstudie där tre användartest utfördes; två test på förskolor 

i Stockholm och ett test där ett antal småbarnsfamiljer fick testa 

appen i hemmet under en veckas tid. Den utvecklade 

barnbokappen bestod av tre huvudsakliga interaktiva funktioner; 

diskussionsfrågor, interaktiva karaktärer och interaktiva områden. 

Resultaten visade att diskussionsfrågorna var de som bidrog mest 

till ökad social interaktion mellan barnet och den vuxne läsaren. 

De andra funktionerna varierade mer i hur de påverkade den 

sociala interaktionen och behöver därför utforskas vidare. 

 

En tydlig slutsats från studien är att det finns många viktiga 

faktorer att tänka på vid design och utformning av en barnbokapp 

med fokus på känslor och empati. Den sociala kontexten är viktig 

att tänka vid utformning av en app, liksom det åldersspann som 

appen är tänkt att riktas mot. Slutligen presenteras förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

 

 

ABSTRACT 
With modern technology, traditional picture books for children 

can be recreated in the form of interactive applications. This 

opens up the possibility of implementing digital elements like 

animations and sound effects to reinforce the message of the 

story. This also opens up interesting research questions about how 

these applications, and their interactive features, should be 

designed in the given context. 

 

This study examines how the design of a children's book app 

(short for application), focusing on teaching and understanding 

emotions and empathy, can affect the social interaction between 

the adult reader and the child. A comprehensive literature study 

was conducted in order to understand how the design of picture 

books and book apps affects the social interaction during reading 

sessions. A state-of-the-art analysis was also conducted to study 

the current state of children’s book apps. This led to the main 

research question of the study: Which interactive elements in a 

children's book app help increase the relevant social interaction 

between child and adult? 

 

A children’s book app based on the Swedish picture book 

“Sammy helps out” was developed and tested in a user study 

where three user tests were conducted; two tests in preschool 

facilities in Stockholm and one test where a number of families 

with small children were asked to test the app in their homes for a 

week. The developed app consisted of three main interactive 

features called “discussion questions”, “interactive characters” 

and “interactive areas”. The results showed that the discussion 

questions were the largest contributors to increased social 

interaction between the child and the adult reader. The other 

functions were more varied in how they affected the social 

interaction and therefore need to be explored further. 

 

A conclusion from the study is that there are many important 

factors to consider in the design of a children’s book app focusing 

on emotions and empathy. The social context is important to keep 

in mind while designing an app, as well as the age range that the 

app is supposed to be marketed towards. Finally, suggestions for 

further research in the area are presented. 
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1. INTRODUKTION 
 

Denna studie undersökte hur en barnbok i app-format med fokus 

på inlärning av känslor och empati kunde utformas utifrån givna 

kriterier. Denna barnbokapp användes sedan i användartester där 

målet var att undersöka hur olika interaktiva element bidrog till 

den interna kommunikationen mellan barn och vuxen. Studien 

utfördes tillsammans med spelföretaget Talawa Games som står 

bakom ett antal barnspel (och även bilderböcker) vid namn Peppy 

Pals. 

 

Målet med studien var att utforska hur en interaktiv barnbokapp 

med fokus på inlärning av känslor och empati kunde utformas 

samt vilka interaktiva element i appen som uppmanade till 

kommunikation och social interaktion. 

 

2. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
 

2.1 Bakgrund 
 

Dagens teknik har gjort det möjligt att digitalisera traditionella 

barnböcker till interaktiva barnbokappar. Detta öppnar upp nya 

möjligheter när det kommer till interaktion och grafik. 

Bilderböcker i app-format för barn behöver således inte 

nödvändigtvis följa samma designprinciper som fysiska 

bilderböcker. I nuläget pågår mycket forskning kring barn och 

interaktiva upplevelser såsom datorspel och mobilapplikationer. 

Inom området barnbokappar har däremot inte lika mycket 

forskning gjorts (Sargeant, 2015), speciellt inom områden som 

behandlar sociala färdigheter såsom empati (Aram and Aviram, 

2009). Idag ökar dessutom antalet unga barn som läser digitala 

böcker via mobila enheter (Sargeant and Mueller, 2014). Att 

utforska bokappars potential när det kommer till barns inlärning 

kan därför bidra till nya insikter inom forskningsvärlden. 

 

2.2 Relaterade studier 
 

2.2.1 Allmänt om bilderböcker och interaktion 
 

Barnböcker har historiskt sett varit ett viktigt verktyg som använts 

av vuxna och barn för att lära barnet grundläggande kunskap inom 

olika ämnesområden (Sargeant, 2015). Dessa bilderböcker har 

fungerat som en social plattform där den vuxna (t.ex. föräldern) 

tillsammans med barnet tolkar bokens budskap genom att de läser 

boken gemensamt (Sargeant och Mueller, 2014). En viktig del av 

barnböcker har varit sättet som barnet interagerar med boken. 

Genom att t.ex. kombinera den interna kommunikationen med att 

dra, vika och känna på saker i boken lär sig barnet om bokens 

budskap. 

 

Vissa studier har undersökt vad barn fokuserar på under 

gemensam bilderboksuppläsning. En tidig studie har visat att barn 

i 3- till 6-årsåldern tenderar att fokusera på och ställa frågor 

kopplade till den tryckta bilderbokens bilder snarare än det 

litterära innehållet, i vissa fall på ett 10:1 ratio (Shapiro, Anderson 

och Anderson, 1997). En annan studie utforskade mer konkret var 

barn tittar under en gemensam bilderboksuppläsning genom att 

använda sig av s.k. “eye tracking” (Ann Evans och Saint-Aubin, 

2005). I studien använde man sig av fem olika bilderböcker med 

varierande mängd bilder. Testdeltagarna var i åldern 4-5 år. Även 

dessa resultat visade att barn överlag tenderar att titta på 

illustrationerna snarare än texten. Viktigt att påpeka är att dessa 

studier som sagt gjordes med vanliga traditionella bilderböcker för 

barn, även om dessa resultat mycket väl skulle kunna appliceras 

på barnbokappar. Studier har nämligen visat att den sociala 

interaktionen mellan barn och vuxen är den samma under 

gemensam läsning oavsett om det handlar om en traditionell eller 

en digital barnbok (Lauricella, Barr och Calvert, 2014). 

 

2.2.2 Designaspekter för barnbokappar 
 

 
Fig 1. Exempel på användning av det s.k. counterpoint-

begreppet, här i boken Rosie’s Walk (Hutchins, 2005) 

 

Inte många studier har gjorts när det kommer till designval 

specifikt för barnbokappar. Däremot kan vissa designaspekter från 

traditionella barnböcker appliceras på barnbokappar. För att t.ex. 

skapa djup i bilderböckers narrativ brukar skapare använda sig av 

s.k. “counterpoint” (se Fig 1). Detta innebär att man låter 

informationen i bild och text vara olika, vilket uppmanar läsaren 

till att “aktivt delta i att bilda en förståelse för vad som sker i 

boken” (Sargeant, 2013). Motsatsen till “counterpoint”, ett s.k. 

“symmetriskt” förhållande mellan text och bild, bidrar till att 

läsaren (i vårt fall barnet) förblir passiv (Nikolajeva och Scott, 

2001). Detta är även något som utvecklare tar hänsyn till i 

barnbokappar när det kommer till de interaktiva inslagen. T.ex. 

innehåller barnbokappen The Monster at the End of This 

Book...starring Grover! flertalet pussel och interaktiva inslag som 

stödjer det övergripande narrativet (Sesame Workshop, 2014).  

 

En annan sak som är viktig för utvecklare att tänka på när de 

designar barnbokappar är hur barn tolkar bilder. En studie har 

visat att barn ofta misstolkar bilder, och i många fall läser de inte 

den tillhörande bildtexten då de tenderar att hålla fast vid sin 

tolkning (Schickedanz och Collins, 2012). En otydlig bild i en 

barnbokapp kan således leda till feltolkningar från barnets sida, 
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vilket i sin tur kan skapa förvirring hos den vuxna som läser och 

därmed försämra den sociala interaktionen mellan de två. 

 

2.2.3 Empati och inlärning 
 

Barnböckers (och även bokappars) påverkan på inlärning är ett 

svårt område att undersöka och fastställa då det går ihop med 

psykologisk forskning. De flesta studier som utförts inom detta 

område har främst fokuserat på inlärning av språkkunskaper. Det 

finns dock studier som påvisat ett samband mellan högläsning av 

barnböcker och språkutvecklingen för små barn (Van Kleeck, 

Stahl och Bauer, 2003). 

 

Kopplingen mellan kommunikation från föräldrar och empati hos 

barn har varit känd sen ett tag tillbaka. En tidig psykologisk studie 

från år 1992 har visat att barn vars föräldrar förklarar varför vissa 

karaktärer i berättelser känner som dem gör tenderar att bli mer 

empatiska och förstå känslor bättre (Denham, Cook och Zoller, 

1992). Annan forskning har även visat att media med utbildande 

syfte som engagerar barn gynnar inlärningen (Richert, Robb och 

Smith, 2011). När det kommer till barnböcker och emotionell (och 

då i synnerhet empatisk) inlärning har däremot inte så mycket 

forskning utförts, trots att många barnböcker genom tiderna t.ex. 

haft inslag av karaktärer som uttrycker känslor eller former av 

empati. De studier som har gjorts har bl.a. visat att referenser till 

känslor i vissa barnböcker förekommer så ofta som var tredje 

mening (Dyer, Shatz och Wellman, 2000). En studie har även 

visat att barn utvecklar sina kognitiva färdigheter desto mer om 

föräldern kommenterar och förklarar saker under gemensam 

högläsning av en barnbok (Haden, Reese och Fivush, 1996). En 

annan studie, utförd av Dorit Aram och Sigalit Aviram, kom fram 

till slutsatsen att föräldrar med mer erfarenhet av att välja ut 

böcker till sina barn oftare väljer böcker med socioemotionella 

teman eller inslag (Aram och Aviram, 2009). Enligt studien 

“bjuder vissa böcker in till socioemotionella diskussioner mer än 

andra” samt att sådana typer av diskussioner “förmodligen stödjer 

unga barns utveckling av empati och sociala beteenden” (Aram 

och Aviram, 2009). 

 

På så vis kan man alltså säga att denna interna kommunikation 

under uppläsning mellan barn och vuxen är ur ett avseende viktig 

för barnets socioemotionella (och därmed empatiska) inlärning. I 

många barnböcker har därför denna kommunikation uppmuntrats 

genom att t.ex. lägga till diskussionsfrågor kopplade till bokens 

budskap som kan starta en diskussion mellan den vuxna och 

barnet. Exempel på detta är i barnboken “Reggy har otur”, vilken 

innehåller diskussionsfrågor som den vuxna kan ställa till barnet 

efter att ha läst boken (Wonnevi, Lacapra och Wilhelmsson, 

2014). 

 

 

 

 

 

2.3 Teori 
 

2.3.1 Definition av barnbokapp 
 

Begreppet “bokapp” (eng. “book app”, ”book application”) är ett 

hyfsat nytt begrepp som är en särskiljning från det äldre begreppet 

e-bok (eng. “e-book”). En studie pekar ut att den viktigaste 

skillnaden mellan de två begreppen är att användare läser e-

böcker samt använder bokappar (Sargeant, 2015). Bokappar 

brukar nämligen till skillnad från e-böcker, som ofta mer eller 

mindre brukar vara en rak digital kopia av en bok, kombinera 

element från tryckta bilderböcker, datorspel och animerad film 

(Sargeant, 2015). Detta gör att utvecklare har fler valmöjligheter 

när det kommer till att utveckla bokappar; de kan t.ex. inkorporera 

ljudeffekter, animationer, interaktiva pussel o.s.v. i bokappen för 

att ge ökat djup till narrativet. 

 

Skillnaden mellan begreppen ”bokapp” och ”spel” är något som 

fortfarande är otydlig. Man kan argumentera för att den 

huvudsakliga skillnaden är att en bokapp försöker i grunden 

simulera upplevelsen att läsa t.ex. en fysisk bilderbok 

(Demibooks, 2016), något som ett spel nödvändigtvis inte behöver 

göra. Ett vanligt inslag i traditionella spel, som oftast inte 

återfinns i en bokapp, är tävlingsaspekten där spelarna t.ex. ska 

samla poäng och sedan jämförs med varandra. Idag är dock 

skillnaden mellan begreppen luddig då de avgörande faktorerna 

snarare ligger i den kreativa designprocessen snarare än i tekniska 

begränsningar. 

 

2.3.2 Definition av UCD och CCD 
 

UCD (User-centered design, användarcentrerad design på 

svenska), ibland benämnd som HCD (Human-centered design, 

människocentrerad design på svenska), är en designprincip där 

man under designprocessens gång tar hänsyn till slutanvändarens 

behov (Uxpa.org, 2016). UCD-modellen följer ISO standard 

52075 (ISO, 2016). 

 

UCD-modellen kan simplifierat beskrivas i fyra steg: 

 

1. Specificera i vilken kontext produkten ska användas 

(eng. Specify context of use) 

2. Specificera produktkrav (eng. Specify product 

requirements) 

3. Utveckla designlösning (eng. Produce design solution) 

4. Utvärdera design (eng. Evaluate design) 
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Fig 2. Exempel på CCD-modellens designcykel 

 

CCD (eng. Child-centered design, barncentrerad design på 

svenska) är ett begrepp som används när man tillämpar UCD-

modellen på barn som given målgrupp (Uxkids.com, 2016). CCD-

modellen är på så vis lik den allmänna UCD-modellen, där man 

designar och utvecklar en produkt med barn som given 

utgångspunkt (se Fig 2). 

 

2.4 Vetenskaplig fråga 
 

Preliminär fråga: Vilka interaktiva element i en 

barnbokapplikation bidrar till ökad relevant social interaktion, och 

därmed uppmuntrar till inlärning av känslor och empati, mellan 

barn och vuxen? 

 

Delfråga: Beroende på miljö, vad kan man se för skillnad i den 

sociala interaktionen mellan barn och vuxen vid högläsning? 

 

Frågeställningen syftar på att undersöka den sociala interaktionen, 

d.v.s. kommunikation och diskussion, som ett utvärderingsmått 

mellan barn och vuxen medan de använder en barnbokapp 

tillsammans. Med “interaktiva element” i den preliminära 

frågeställningen menas sådana som är direkt kopplade till 

berättelsen och till empatiska känslor (t.ex. att användaren kan 

klicka och starta en animation där en karaktär ser glad/ledsen ut 

osv) eller sådana som kan öka inlevelsen i berättelsen och på så 

sätt påverka den sociala interaktionen (t.ex. interaktiva objekt eller 

omgivningar). Mer fundamentala funktioner som att “bläddra” 

mellan sidor eller liknande kommer därför inte undersökas i denna 

studie. Med ”relevant social interaktion” menas sådan social 

interaktion som direkt kan kopplas till det undersökta ämnet, i 

detta fall känslor och empati. Slutligen, med ”miljö” i delfrågan 

menas i vilken social kontext högläsningen sker, t.ex. på en 

förskola eller i hemmet. 

 

3. METOD 
 

3.1 Introduktion 
 

Denna del tar upp de metoder som användes i studien. För att 

undersöka frågeställningen bestod den huvudsakliga metoden av 

att utveckla en bokapp med diverse interaktiva funktioner. Detta 

beslut togs då utbudet av barnbokappar inom just områdena EQ, 

känslor och empati är otroligt litet. Därefter utfördes en 

användarstudie, bestående av tre test, för att generera data. I 

designprocessen användes CCD-modellen (se 2.3.2 Definition av 

UCD och CCD) för att involvera användargrupperna. 

 

3.2 Utveckling av prototypapplikation 
 

3.2.1 Designprocess 
 

Den första delen av designprocessen (steg 1 i UCD-modellen, se 

2.3.2 Definition av UCD och CCD för mer information) gick ut på 

att förstå och specificera målgruppen samt förstå i vilken kontext 

de skulle använda den produkt som skulle utvecklas. Målgruppen 

hade redan specificerats under förstudien, så för att förstå hur en 

barnbokapp kan användas utfördes korta intervjuer med fem 

småbarnsföräldrar som hade ett eller flera barn i åldern 2-6 år. 

Dessa intervjuer var semi-strukturerade, där föräldrarna 

diskuterade vad de tyckte om högläsning i allmänhet. Inga direkta 

frågor om barnbokappen som utvecklades ställdes. 

 

En s.k. state-of-the-art-analys utfördes där ett antal befintliga 

barnbokappar testades och granskades (se Bilaga 1). Detta gjordes 

för att se hur andra barnbokappar är utformade samt vilka 

interaktiva inslag som hade blivit implementerade i dessa appar. 

 

Efter detta påbörjades själva utvecklingen av appen. Detta steg 

bestod av en rad iterationer, där det utfördes korta användartester 

(s.k. think-aloud-analyser) mellan varje iteration. Sedan utfördes 

en mer omfattande användarstudie för att undersöka 

barnbokappens utformning. Denna användarstudie bestod av tre 

huvudsakliga delar (se 3.3 Användarstudie för mer information);  

två användartester på förskolor samt ett längre användartest där 

småbarnsföräldrar fick testa applikationen tillsammans med sina 

barn i hemmet. 

 

Utvecklingsprocessen resulterade i tre huvudsakliga interaktiva 

funktioner som integrerades i applikationen (se 4.2 Den färdiga 

prototypapplikationen för mer information). 

 

3.2.2 Samarbete med Talawa Games 
 

Denna studie utfördes tillsammans med spelföretaget Talawa 

Games som står bakom barnspelserien Peppy Pals. Företaget gav 

feedback under utvecklingsprocessen samt hjälpte till att styra upp 

de två första användartesterna. 
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3.3 Användarstudie 
 

3.3.1 Användartest #1 

 

 
Fig 3. Bild från den första testsessionen 

 

Den första testsessionen utfördes på förskolan Den Lille Prinsen i 

Gamla Stan i Stockholm. Fyra grupper, med två barn per grupp, 

fick använda appen tillsammans med en vuxen i en avskild miljö 

på förskolan. Appen var installerad på en Android-baserad 

läsplatta med touch-gränssnitt. De två första grupperna bestod av 

barn i åldern 4-5 år, medan de två sista grupperna bestod av yngre 

barn i åldern 2-4 år. En vuxen ledare, som var en av utvecklarna 

för appen men som tidigare hade jobbat med barn, läste upp texten 

högt för barnen och en observatör antecknade vad barnen sa och 

vart de tenderade att klicka (se Fig 3). 

 

3.3.2 Användartest #2 
 

Den andra testsessionen utfördes på förskolan Fantasia i 

Fruängen, Stockholm. Upplägget för detta test liknade det i det 

första testet; fyra grupper med två barn i varje grupp. Till denna 

testsession hade prototypapplikationen delats upp i två olika 

versioner; en med de interaktiva områdena och en utan. Detta 

gjordes för att, baserat på resultaten från det första användartestet, 

testa denna interaktiva funktions påverkan på den sociala 

interaktionen mellan barnen och läsaren. Samma läsplatta som i 

det första användartestet användes. Varje grupp fick testa de två 

versionerna. När de två grupperna med yngre barn fick testa 

appen satt en pedagog från förskolan med för att hjälpa barnen att 

svara på frågor och för att de skulle känna sig trygga. 

 

3.3.3 Användartest #3 
 

I det tredje och sista användartestet fick tre småbarnsfamiljer 

testläsa bokappen i sina hem under sju dagars tid. Genom att ladda 

ner och installera appen från en tilldelad länk kunde 

föräldern/föräldrarna installera den på en egen Android-enhet. 

Under testperioden fick föräldrarna läsa för sitt barn så många 

gånger de kände för, dock blev de uppmanade att läsa åtminstone 

2-3 gånger totalt. När studien var slut fick föräldrarna fylla i en 

enkät online (se Bilaga 4). I denna enkät fick de skriva om hur 

läsningarna och vad de tyckte om applikationens interaktiva 

funktioner. De fick även betygsätta varje funktion på en skala från 

0 till 5 utifrån hur relevanta de tyckte funktionen var, där 0 

motsvarade ”Helt onödig” och 5 motsvarade ”Fullt nödvändig”. 

 

4. RESULTAT 
 

I denna del presenteras de resultat som samlats in i studien. 

 

4.1 Resultat från intervjuer med 

småbarnsföräldrar 
 

Överlag tyckte alla fem föräldrar att högläsning är något som är 

bra för barnet. Tre av föräldrarna hade använt barnbokappar förut, 

där samtliga hade ett positivt intryck av de appar som de hade 

testat. En av föräldrarna gillade inte om bokapparna var för 

”speliga” (för många element som påminde om ett dator- eller Tv-

spel), då denne förälder tyckte att det i vissa fall kunde bli 

distraherande. Alla fem föräldrar sa att högläsning brukade 

resultera i små diskussioner eller kommunikation kring bokens 

innehåll, och att de uppskattade den delen av högläsning med sina 

barn. Tre av föräldrarna pratade om att diskussionsfrågor i någon 

form skulle kunna vara ett sätt att skapa diskussion eller samtal 

mellan barn och vuxen.  

 

4.2 Resultat från state-of-the-art-analys 
 

Fyra av fem appar som testades i denna analys innehöll interaktiva 

områden, där användaren kunde klicka på element och få 

feedback i form av ljud och visuella effekter. Ett exempel är i 

appen ”Alfons Åberg Böcker” där man kunde klicka på vissa 

utvalda objekt på varje sida. I appen ”Peppy Pals – Reggy’s Play 

Date” kunde användaren klicka på ett antal saker i omgivningen, 

som karaktären sedan reagerade på.  

 

Tre av fem testade appar innehöll interaktiva karaktärer som 

reagerade när användaren tryckte på dem. Karaktärerna gjorde då 

i regel en kort animation samt en ljudeffekt. 

 

En annan observation som gjordes var att många appar listade inte 

på distributionstjänsterna vilken ålder de är gjorda för. På tjänsten 

App Store listades alla granskade appar med åldersinformationen 

”Åldersgräns 4+” samt ”Anpassad för åldersgrupp 5 och yngre”. 

På tjänsten Google Play saknades åldersinformation helt och 

hållet för samtliga appar annat än en text där det stod ”PEGI 3”. 
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4.3 Den färdiga prototypapplikationen 
 

 
Fig 4. Skärmbild från den färdiga prototypapplikationen 

 

Den färdiga prototypapplikationen bestod huvudsakligen av en 

scen som innehöll 3D-modeller, tillhörande text samt två 

navigeringspilar (se Fig 4). När användaren klickade på eller drog 

i någon av pilarna aktiverades en ny scen där nya animationer 

triggades samt ny text dök upp. På så vis kunde användaren 

navigera mellan olika sidor i bokappen. Berättelsen i bokappen 

var baserad på bilderboken ”Sammy hjälper till” (se Bilaga 2 för 

en sammanfattning av berättelsen). 

 

Bokappen bestod av tre huvudsakliga interaktiva funktioner som 

skulle undersökas i användarstudien: diskussionsfrågor, 

interaktiva karaktärer och interaktiva områden. Se nedan för 

mer information om de tre funktionerna. 

 

Bokappen utvecklades från grunden med spelmotorn Unity3D. 

Inför användartesterna byggdes appen till Android-systemet, d.v.s. 

den kunde installeras och köras på mobiltelefoner eller läsplattor 

som hade Android som operativsystem. 3D-modeller och 

tillhörande animationer togs, med tillåtelse av Talawa Games, från 

det redan utgivna spelet Peppy Pals Farms. UI-element skapades 

av Giuseppe Lacapra, Art Director på Talawa Games. 

 

4.3.1 Diskussionsfrågor 
 

Diskussionsfrågorna fungerade på så sätt att de var utspridda på 

vissa sidor i bokappen (se Bilaga 2 för en lista över samtliga 

frågor som lades in). När en eller flera diskussionsfrågor var 

tillgängliga på en viss sida dök det upp en flik med en glödlamps-

ikon i skärmens övre kant. När man sedan klickade på fliken åkte 

en skylt ner med den aktuella frågan. Om flera frågor fanns 

tillgängliga kunde användaren byta fråga genom att klicka på en 

flik i skyltens undre kant. Man behövde inte klicka på dessa 

frågeflikar, utan valet var helt upp till användaren om han/hon 

ville aktivera frågan eller inte. Syftet med dessa frågor var att de 

skulle kunna användas av den vuxna läsaren för att diskutera 

känslo- och empati-relaterade frågor med barnet. 

 

Denna funktion baserades delvis på resultatet från de semi-

strukturerade intervjuerna med småbarnsföräldrar och delvis på 

förstudiens resultat. 

 

4.3.2 Interaktiva karaktärer 
 

Interaktiva karaktärer var en funktion som byggde på att 

karaktärerna på vissa sidor gav feedback när man klickade på 

dem. Det kunde vara animationer som triggades eller korta ljud 

som spelades upp. För att belysa att man kunde klicka på 

karaktärerna implementerades ett s.k. highlight-system som gjorde 

att karaktärerna då och då blinkade till. Tanken var att denna 

funktion skulle kunna användas för att t.ex. förmedla känslor och 

öka förståelsen för hur karaktärerna känner sig i olika situationer 

utan att behöva skriva ut det i texten, d.v.s. en sorts form av 

”counterpoint” (se 2.2.2 Designaspekter för barnbokappar). 

Under det första användartestet var denna funktion endast 

implementerad på den första introduktionssidan, men utifrån 

feedbacken från det första användartestet implementerades även 

interaktiva inslag kring karaktärerna på de andra sidorna också 

inför kommande användartester. 

 

Denna funktion baserades på andra liknande funktioner som 

upptäcktes i state-of-the-art-analysen. 

 

4.3.3 Interaktiva områden 
 

Interaktiva områden innebar att användaren i flera scener kunde 

klicka på omgivningen och få återkoppling i form av 

partikeleffekter och/eller ljudeffekter. Denna interaktiva funktions 

syfte var att öka inlevelsen i bokappen, men efter feedback från 

det första användartestet skapade vi två versioner av 

applikationen, en med och en utan interaktiva områden. Detta 

gjordes för att undersöka huruvida denna funktion var ett 

distraherande moment eller ej. 

 

Denna funktion baserades, likt Interaktiva karaktärer, på andra 

liknande funktioner som upptäcktes i state-of-the-art-analysen. 

 

4.4 Resultat från Användartest #1 
 

Grupp #1 #2 #3 #4 

Ålder 4-5 år 4-5 år 2-3 år 3-4 år 

Kön F / P F / P P / P F / F 

Tabell 1. Användardata från Användartest #1 

 

4.4.1 Grupp #1 
 

Under testsessionen läste den vuxna läsaren igenom bokappen två 

gånger med två barn i åldern 4-5 år (se Tabell 1). Värt att notera 

är att bakåt-knappen ej fungerade under denna testsession, vilket 

orsakade vissa navigeringsproblem vid några tillfällen. 

 

Från denna testsession gick det att dra slutsatsen att de 

interagerbara funktionerna var mest intressanta under de första 

sidorna i boken och då hade barnen svårt att koncentrera sig på 

berättelsen. Barnen tenderade att trycka på allt som rörde på sig i 
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hopp om att något skulle hända. Efter några sidor slutade dock 

barnen med detta beteende, och började istället lyssna mer aktivt 

på läsaren medan de emellanåt tryckte på något de tyckte såg 

intressant ut. 

 

Båda barnen var intresserade av diskussionsfrågorna och tryckte 

på dem så fort de kom upp. Båda gav även svar på nästan samtliga 

frågor. 

 

På frågan “Hur känner Reggy innan hoppet, tror du?” svarade 

pojken att han ”tror att han känner sig rädd”, och flickan fyllde i 

att hunden (Reggy) är ”rädd att han ska ramla i vattnet”. Båda 

barnen pratade sedan om gånger då de varit rädda själva. 

 

Bläddringsknapparna var enligt barnen roligast att trycka på, 

liksom de interaktiva karaktärerna (hästen och hunden i 

berättelsen). 

 

När de blev tillfrågade om de gillade bokappen svarade båda att 

den var bra. På frågan vad de tyckte skulle hända när man 

klickade på karaktärerna sa båda barnen att de ville att 

karaktärerna skulle ”ropa” och ”röra på sig”. 

 

Sammanfattning: 

 

- Diskussionsfrågor bidrog till ökad social interaktion 

- Diskussionsfrågor och interaktiva karaktärer ”roligast” 

- Barnen tryckte mest på de interaktiva elementen i början 

 

4.4.2 Grupp #2 
 

Även under denna testsession fungerade inte bakåt-knappen som 

den skulle. 

 

Återigen testade barnen i början av testet att trycka på de två 

karaktärerna samt det som rörde på sig i omgivningen. Efter ett 

tag, när de hade testat allt som gick att trycka på, slutade de 

trycka. 

 

Flickan var intresserad av att trycka upp och läsa 

diskussionsfrågorna, medan pojken sa att han inte gillade dem.  

 

Innan hunden skulle hoppa tryckte flickan på hunden, som då gav 

ifrån sig ett ledsamt ljud, och sa att ”hunden verkar ledsen”. På 

sista sidan, där djuren är samlade, tryckte flickan på djuren och 

kommenterade att ”de verkar vara bra vänner”. När de blev 

tillfrågade tyckte båda barnen att denna funktion var roligast. 

 

Sammanfattning: 

 

- Diskussionsfrågor och interaktiva karaktärer bidrog till 

ökad social interaktion 

- Interaktiva karaktärer var ”roligast” 

- Barnen tryckte mest på de interaktiva elementen i början 

 

4.4.3 Grupp #3 
 

Till detta test hade bakåtknappen, som i tidigare test inte hade 

fungerat, fixats. 

 

Likt tidigare grupper tryckte båda barnen på de två karaktärerna 

på den första sidan. De blev glatt överraskade när de upptäckte att 

karaktärerna rörde på sig och gav ifrån sig ljud. På de 

nästkommande sidorna fortsatte de att trycka på karaktärerna, men 

slutade efter en stund när de upptäckte att inget hände. Till en 

början var båda barnen passiva och sa inte mycket, men detta 

ändrades så fort de upptäckte de interaktiva omgivningarna. De 

kommande sidorna försökte de klicka på det mesta i 

omgivningarna tills de hade klickat på allt och tröttnade. Båda 

barnen gav inga direkta svar på de olika diskussionsfrågorna. 

 

Den äldre 3-åriga pojken förstod efter några minuter hur 

navigeringen fungerade, medan den yngre pojken tittade på och 

lärde sig efter ett tag av vart man skulle klicka. På frågan vad de 

gillade mest med bokappen svarade båda att ”bläddra är roligast”. 

 

Sammanfattning: 

 

- Ingen funktion bidrog till ökad social interaktion 

- Att bläddra var ”roligast” 

- Passiva i början, började trycka efter en stund 

 

4.4.4 Grupp #4 
 

Likt de andra grupperna var båda barnen försiktiga och passiva i 

början, men blev efter en liten stund mer bekväma med att 

använda appen. 

 

På frågan vad Sammy (hästen) ska göra när man trycker på den 

svarade den äldre flickan att ”den ska hoppa”. 

 

Båda barnen tyckte scenen där hästen hoppar över floden (och 

stannar mitt i luften) var spännande, och var snabba med att klicka 

på framåt-pilen för att se vad som hände. Båda gav även svar på 

de diskussionsfrågor som den vuxne läsaren ställde. 

 

I scenen då Sammy drar upp Reggy från vattnet tjöt en av 

flickorna att ”han kom upp!” och tryckte på de två karaktärerna 

för att spela upp deras ljud. 

 

Båda barnen tyckte att de interaktiva områdena var roligast att 

trycka på. 

 

Sammanfattning: 

 

- Ingen funktion bidrog till ökad social interaktion 

- De interaktiva områdena var ”roligast” 

- Passiva i början, började trycka efter en stund 
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4.5 Resultat från Användartest #2 
 

Grupp #1 #2 #3 #4 

Ålder 5-6 år 5-6 år 3-4 år 2-3 år 

Kön F / P P / P F / F F / F 

Tabell 2. Användardata från Användartest #2 

 

4.5.1 Grupp #1 
 

En vuxen läsare använde bokappen med två barn i åldern 5-6 år 

(se Tabell 2). Barnen lyssnade inledningsvis tyst på berättelsen 

och tryckte inte någonstans i omgivningarna. På frågan om barnen 

ville läsa igen och svara på diskussionsfrågor svarade båda ja.  

 

När barnen fick testa versionen med interaktiva områden började 

dem inledningsvis trycka mycket överallt på skärmen, men 

tröttnade på att trycka efter ett tag. 

 

Båda barnen svarade på alla frågor som ställdes till dem. T.ex. på 

frågan ”Varför tror du att Sammy hjälper Reggy?” svarade pojken 

”de är vänner, vänner hjälper varandra” medan flickan kopplade 

frågan till egna erfarenheter:  ”Lasse [en kompis] ramlade en gång 

och då hjälpte jag honom”. 

 

På frågan ”Hur tänker du när du är lite rädd för att göra något? 

Hur känns det i kroppen?” svarade pojken att han ibland kan vara 

”nervös men [att jag] bara gör det”. På samma fråga svarade 

flickan att hon ”känner mig lite nervös ibland, men att det kan bli 

kul”. Båda barnen började sedan prata om gånger då de varit 

nervösa och vad de har gjort då. 

 

Både pojken och flickan kommenterade vid flera tillfällen ljuden 

från hunden och hästen och fyllde i hur de kände sig, t.ex. sa 

pojken att ”hunden låter rädd” när han tryckte på Reggy, och 

flickan tyckte att ”hästen är en bra kompis” när hon tryckte på 

Sammy och han hejade på Reggy. 

 

När barnen blev tillfrågade vad de tyckte var roligast med appen 

sa båda diskussionsfrågorna och de interaktiva karaktärerna. 

 

Sammanfattning: 

 

- Diskussionsfrågorna och de interaktiva karaktärerna 

bidrog till ökad social interaktion 

- Diskussionsfrågorna och de interaktiva karaktärerna var 

”roligast” 

- Passiva i början, började trycka efter en stund 

 

4.5.2 Grupp #2 
 

De två pojkarna i den andra gruppen var till en början tysta och 

tryckte ingenstans annat än på bläddringspilarna. Efter ett tag blev 

dem dock mer bekväma och vågade trycka på olika element på 

skärmen. 

 

Barnen upptäckte inte de interaktiva områdena förrän de blev 

uppmanade att trycka på omgivningen i den andra versionen av 

appen. När de väl upptäckte att vissa områden var interaktiva 

började de klicka intensivt överallt på skärmen, men tröttnade på 

detta efter några sidor in i berättelsen. På frågan om vad de tyckte 

om de interaktiva områdena svarade en av pojkarna att han ”vill 

klicka, men [det är] svårt att koncentrera sig på sagan när man 

klickar”. 

 

Gruppen gav kortare svar på frågorna än den första gruppen, och 

tyckte att frågorna var ”svåra” och ”konstiga” när de blev 

tillfrågade. De tryckte heller inte på frågefliken om de inte blev 

uppmanade att göra det. 

 

På diskussionsfrågan ”Hur känner Reggy (hunden) innan hoppet, 

tror du?” svarade den ena pojken att ”han är rädd för att han inte 

kan hoppa över dit [till andra sidan]”. Den andra pojken kopplade 

frågan till egna erfarenheter och sa att han är ”rädd när det är 

mörkt”. 

 

På frågan om vad de tyckte om berättelsen sa båda att de gillade 

den och även att det gick att trycka på saker. 

 

Sammanfattning: 

 

- Diskussionsfrågorna bidrog (delvis) till ökad social 

interaktion 

- De interaktiva områdena var ”roligast” 

- Passiva i början, började trycka efter en stund 

 

4.5.3 Grupp #3 
 

Barnen i den tredje gruppen var mer passiva än de i de tidigare 

grupperna. Båda flickorna lyssnade tyst på berättelsen och förstod 

att bläddringsknapparna bytte sida i bokappen. Ingen av flickorna 

svarade på diskussionsfrågorna. Båda tryckte mycket på de 

interaktiva områdena och på karaktärerna efter att den vuxna 

läsaren visade att man kunde göra detta. En av flickorna blev 

uttråkad efter ett tag och började pilla med annat, och den andra 

blev uttråkad på så sätt att hon snabbt började bläddra fram och 

tillbaka mellan de olika sidorna. 

 

Sammanfattning: 

 

- Ingen funktion bidrog till ökad social interaktion 

- Barnen svarade inte på vad som var ”roligast” 

- Passiva under hela högläsningen 

 

4.5.4 Grupp #4 
 

Likt den tidigare gruppen var även barnen i denna grupp passiva 

under läsningen. Även här hade en av flickorna svårt att 
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koncentrera sig på berättelsen, men båda gillade att trycka på 

vissa element i de interaktiva områdena och på karaktärerna när 

de blev uppmanande att göra så. 

 

Ingen av barnen svarade på diskussionsfrågorna. Pedagogen som 

satt bredvid ställde några enklare frågor i stil med ”Vad hette 

hunden i berättelsen?” och ”Var landar hästen efter hoppet?” som 

ett av barnen lyckades svara rätt på. På frågan ”Vem är Sammy?” 

pekade en av flickorna på fel karaktär (hunden Reggy), medan 

den andra inte pekade någonstans. 

 

När pedagogen som satt bredvid blev tillfrågad vad hon tyckte om 

bokappen och de interaktiva funktionerna svara hon att 

”diskussionsfrågorna måste förenklas och vara direkt knutna till 

något som just hänt i boken för att de små barnen ska förstå, 

texten borde förenklas och de interaktiva momenten ska vara kvar 

men bör vara större och tydligare anknyta till berättelsen”. 

 

Sammanfattning: 

 

- Ingen funktion bidrog till ökad social interaktion 

- De interaktiva områdena var ”roligast” 

- Passiva under hela högläsningen 

 

4.6 Resultat från Användartest #3 
 

Deltagare #1 #2 #3 

Kön Man Kvinna Kvinna 

Läste för 1 barn 2 barn 2 barn 

Ålder på barn 6 år 4,5 resp. 2 år 3 resp. 5 år 

Läsningar/vecka 3 ggr 7 ggr 5 ggr 

Läste bokappen 1 gång 1 gång 3 ggr 

Tabell 3. Användardata från Användartest #3 

 

Fem småbarnsfamiljer deltog i den tredje användarstudien, varav 

tre svarade på den enkät de ombads att fylla i. Se Tabell 3 för 

användardata. För fullständiga svar, se Bilaga 4. 

 

Samtliga testdeltagare brukade läsa högt för sina barn, medan 

antalet gånger de läste per vecka varierade mellan 3-7 gånger. 

Endast testdeltagare #3 hade använt en barnbokapp förut med sina 

barn. 

 

 
Diagram 1. Betyg för de tre interaktiva funktionerna 

 

Alla deltagare använde sig någon gång av diskussionsfrågorna. 

 

Två av tre testdeltagare gav funktionen betyget fem av fem (se 

Diagram 1). Deltagare #1 skrev att “jag läste upp frågan och i de 

flesta fall svarade hon med helt bra svar”. Deltagare #3 tyckte att 

”de blev engagerade och började prata om att vara en bra 

kompis”. 

 

På frågan om diskussionsfrågorna skulle kunna tillföra något i en 

barnbokapplikation med fokus på EQ och empati svarade 

testdeltagare #1 att “det tillförde just ett reflektionsmoment” och 

att “det är åtminstone för mig inte så naturligt att ta upp sådana 

frågor i vardagen, så det var ett bra och naturligt sätt att börja 

diskutera sånt”. Deltagare #2 tyckte att frågorna ”kändes som 

väldigt vettiga diskussionsämnen på ex en förskola” men att 

”hemma känner jag att läsningen mest är en mysstund dock och 

att det kändes lite som just skola att svara på frågor under 

läsning”. Hon menade även att ”ofta går den här bokens budskap 

som tema även i andra böcker och min känsla är att barn förstår 

och lär sig empati utan att man avbryter med frågor”. Deltagare #3 

tyckte att ”den interaktiva funktionen kan bli bättre, men frågorna 

var bra” samt att ”de skapade fler frågor hos barnen som vi 

pratade om”. 

 

Deltagare #1 och #3 hade testat att någon gång klicka på de 

interaktiva karaktärerna, medan deltagare #2 inte hade förstått att 

de var klickbara. 

 

Deltagare #1 gav funktionen ”Interaktiva karaktärer” betyget ett 

av fem. På frågan om vad barnet tyckte om funktionen sa han 

”nja, där blev det mer av ett komiskt inslag, när man typ klickade 

på hunden som sa ’voff’ och sedan började trycka jättemånga 

gånger snabbt så det blev ’vovovovovovovovoff’ och sedan 

skratta åt det”. Han menade att ”själva interaktionen inte bidrog 

till något gällande EQ”, men trodde att det kan bli meningsfullt 

”om man kunde styra handlingen på något sätt”. Deltagare #3 gav 

funktionen betyget fyra av fem och menade att funktionen inte alls 

”distraherade” barnen utan snarare gjorde att de ”höll fokus”. 

 

När det kom till den sista interaktiva funktionen, ”Interaktiva 

områden”, hade varken deltagare #1 eller #2 testat funktionen då 

de hade missat att den fanns där. Båda gav funktionen betyget en 

0

1

2

3

4

5

Diskussionsfrågor Interaktiva

karaktärer

Interaktiva

områden

Deltagare #1 Deltagare #2 Deltagare #3
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av fem. Deltagare #3 gav funktionen betyget tre av fem. Båda 

barnen hade tyckt att funktionen var rolig, och på frågan om de 

klickbara områdena skulle kunna tillföra något svarade 

testdeltagaren ”Absolut! Men [det] borde kanske hända lite mer 

än det gjorde just i denna app och kanske lite guidning och 

ledtrådar om vart man kan trycka”. 

 

På frågan ”Har du några tankar kring hur man skulle kunna 

förbättra en barnbokapp som lär ut EQ och empati?” svarade 

deltagare #1 att ”man kan använda det lite som en EQ-simulator 

där man kan testa olika typer av reaktioner och se olika typer av 

reaktioner på reaktionerna […] men ju mer man börjar göra så 

desto mer börjar det ju likna ett dataspel”. Deltagare #2 skrev ”bra 

tema för en barnapp, bra nivå på frågorna” men att 

”interaktiviteten [är] otydlig”. Deltagare #3 tyckte att det var ”bra 

med frågor så man tänker på att stanna upp och reflektera över det 

man läser” men att bokappen var ”lite för enkel för [en] 5-åring”. 

 

På frågan ”Om du fick möjlighet, skulle du använda dig av 

liknande interaktiva barnbokappar igen?” svarade deltagare #1:  

 

”Ja, jag tyckte det var trevligt. Jag tror inte jag skulle 

vilja använda interaktiva appar mer än vanliga böcker, 

utan kanske mer just i rent pedagogiskt syfte. Jag ser ett 

värde i att kunna uppskatta icke-interaktiva och icke-

digitala medier, då jag tycker barnen ändå ägnar 

alldeles för mycket tid framför skärmar. Men i t.ex. 

detta fall när man uttryckligen kunde använda det för 

EQ tyckte jag det var väldigt bra, ett trevligt sätt att ta 

upp den typen av frågor på ett relativt okonstlat sätt.” 

 

På samma fråga svarade deltagare #2: 

 

”Föredrar vanliga böcker framför allt vid läggdags då 

det är lugn och ro man vill uppnå , men någon gång då 

och då kan jag tänka mig att använda app för barnens 

upptäckarglädje stimuleras nog. Men tänker mig då att 

interaktivitet är roligare än att svara på frågor (för 

mycket skola).” 

 

Avslutningsvis svarade deltagare #3 följande:  

 

”Ja, tycker det är viktigt med både vanliga böcker och 

digitala. Det är ju spännande för med digitala och om 

man reser slipper man ta med många böcker. Men super 

mysigt att krypa ner i sängen och lösa en bok för 

barnet... Så mitt svar blir absolut båda alternativen 

kombinerat!” 

 

Sammanfattning: 

 

- Diskussionsfrågorna var bra och relevanta men för 

”pedagogiska” för en hemma-miljö 

- Övriga funktioner var otydliga 

- Ingen ville byta ut vanliga bilderböcker mot interaktiva 

barnbokappar 

5. DISKUSSION 
 

I denna del diskuteras de resultat som samlats in i föregående 

kapitel. 

 

5.1 Introduktion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur utformningen av 

en barnbokapp, baserad på inlärning och förståelse av känslor och 

empati, och de interaktiva funktioner som den består av påverkar 

den sociala interaktionen mellan den vuxne läsaren och barnet 

under högläsning. Syftet var även att undersöka vilken 

påverkande faktor den sociala kontexten hade på den sociala 

interaktionen när det kom till högläsning av en barnbokapp. 

Resultaten i studien visar bland annat att en interaktiv funktion där 

användaren kan få upp diskussionsfrågor kopplade till berättelsen 

i bokappen ökar den relevanta sociala interaktionen mellan barn 

och vuxen. Resultaten pekar även ut att åldern är en viktig faktor 

för designen av en barnbokapp som bygger på inlärning av 

känslor och empati; det som fungerar bra för t.ex. en 4-åring 

fungerar nödvändigtvis inte lika bra för en 3-åring, och vice versa. 

Detta är speciellt viktigt att tänka på då många barnbokappar 

antingen är otydliga med den ålder de riktar in sig på, eller så 

anges ett väldigt brett åldersspann vilket kan vara opassande för 

just den applikationen (se 4.1 Resultat från state-of-the-art-

analys). 

 

5.2 Användartester på förskolor 
 

En tydlig slutsats som kan dras från de första två användartesterna 

är att ålder helt klart är en viktig faktor som påverkar 

utformningen av en barnbokapp. Detta märktes tydligast kring de 

interaktiva diskussionsfrågorna. Flera av de äldre barnen mellan 

4-6 år var intresserade av dessa och kunde svara på frågorna, 

medan ingen av de yngre barnen, som var 2-4 år, svarade på 

frågorna. Detta kan bero på att frågorna var lite för svåra för de 

yngsta barnen och att de heller inte alltid var direkt anknutna till 

berättelsen, samt att dessa barn kanske inte hade samma 

koncentrationsförmåga som de äldre barnen. 

 

Diskussionsfrågorna var den funktion som, under de två första 

testsessionerna, överlag ledde till mest ökad social interaktion 

mellan barnet och den vuxne läsaren. I samtliga grupper var det 

den funktion som bidrog mest till ökad social interaktion. Av de 

äldre barnen var det sju av åtta barn som svarade på 

diskussionsfrågorna, varav två av barnen tyckte att frågorna var 

svåra. Att diskussionsfrågorna ledde till ökad kommunikation 

beror troligen på att det ställdes en explicit fråga till barnen, som 

de kanske kände sig ”tvungna” att svara på. Å andra sidan var fem 

av barnen intresserade av att klicka upp nya frågor när de dök upp 

och visade intresse för att svara på dessa frågor. 

Diskussionsfrågorna ledde även till att flera av de äldre barnen 

kopplade frågorna till egna känslo- och empatirelaterade 

erfarenheter, och på så sätt startades en diskussion mellan barnet 

och den vuxne baserad på barnets upplevelser. Allt detta tyder på 
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att funktionen i sig uppmuntrade till samtal mellan den vuxne 

läsaren och barnet. Dock var det bara två grupper som tyckte att 

funktionen var ”roligast”. Detta tyder på att funktionens primitiva 

utformning kan förbättras. 

 

Från dessa användartester kan man även dra slutsatsen att 

interaktiva element, speciellt sådana som inte är direkt kopplade 

till bokappens handling, kan dra mycket uppmärksamhet från 

uppläsaren. Detta skulle kunna kopplas till de tidigare studierna 

som visade att barn i åldern 3-6 år tenderar att fokusera mer på 

bilderna än själva texten vid högläsning, och även att det är 

vanligt att barnet tolkar bilderna fel (se 2.2.1 Allmänt om 

bilderböcker och interaktion). Just det sistnämnda märktes tydligt 

under testen med de yngre barnen, som vid några tillfällen hade 

missuppfattat vem som var vem i berättelsen och även hur vissa 

händelseförlopp gick till. Om detta beror på det som påpekades i 

studien eller inte är svårt att svara på. 

 

De interaktiva områdena ledde inte i något fall till ökad social 

interaktion mellan barnen och den vuxne läsaren. Huruvida 

barnen lyssnade på berättelsen medan de klickade på de 

interaktiva områdena under testerna var svårt att avgöra. Dock 

avslöjade vissa diskussionsfrågor, som krävde att barnen hade koll 

på vad som hade hänt i berättelsen, att barnen hade lyssnat på 

berättelsen medan de klickade på de interaktiva elementen. De 

yngre barnen mellan två och fyra år interagerade mycket mer med 

de interaktiva områdena och karaktärerna på varje sida än de äldre 

barnen. Flera av grupperna upptäckte däremot inte de interaktiva 

områdena på egen hand, utan testade dem först när de blev 

uppmanade att göra så. Därför kan det vara bra att göra dem 

tydligare. Det intressanta är att tre grupper tyckte att funktionen 

var ”roligast”. Detta tyder på att funktionen bidrog till en 

underhållningsfaktor, även om den inte var direkt kopplad till 

berättelsen. 

 

När det kommer till de interaktiva karaktärerna bidrog den 

funktionen i två av de fyra testen med äldre barn till ökad social 

interaktion. Tre av samtliga grupper tyckte dessutom att denna 

funktion var den ”roligaste” funktionen. Flera barn kommenterade 

deras läten vid ett antal tillfällen och fyllde i hur de trodde att 

karaktärerna kände sig, något som också ökade den sociala 

interaktionen och bjöd in den vuxna läsaren till diskussion. Detta 

kan återigen kopplas till begreppet ”counterpoint” från 

litteraturstudien (se 2.2.2 Designaspekter för barnbokappar). 

Genom att klicka på karaktärerna kunde användarna få ut mer 

information om hur dessa djur kände sig vid olika tillfällen i 

berättelsen, information som ofta inte var direkt utskriven i texten. 

På så sätt bekräftades att de interaktiva karaktärerna följer denna 

designaspekt och resultaten stämmer överens med tidigare studier. 

 

5.3 Användartester i hemmet 
 

Även i detta användartest var diskussionsfrågorna det som 

tydligast bidrog till ökad social interaktion mellan barnen och 

föräldrarna som deltog i testet. Två av tre föräldrar i testet var 

dessutom väldigt positivt inställda till diskussionsfrågorna. Det är 

även värt att notera att två av föräldrarna såg diskussionsfrågorna 

som något mer pedagogiskt som passar bättre på en förskola än 

vad det gör i hemmet, och att föräldrarna såg högläsning i hemmet 

mer som en ”mysstund” där man inte vill ställa frågor till barnen. 

En avgörande faktor här kan vara att dessa deltagares barn var 

snäppet yngre än de andra barnen som deltog i användartestet, likt 

resultaten från de två första användartesterna där det också kunde 

observeras att diskussionsfrågorna inte fungerade lika bra på de 

yngre barnen som de gjorde på de äldre. En lösning här skulle 

kunna vara att utforma denna interaktiva funktion på ett annat sätt 

som kanske känns mer tilltalande för yngre barn i åldern 2-4 år. 

Dock var funktionen väldigt primitiv i sitt utförande, och att 

presentera frågeställningarna på ett annat sätt (kanske inte som 

raka frågor utan i en annan skepnad) skulle kanske kunna vara 

fördelaktigt för att passa både i en pedagogisk social kontext och i 

hemmet. På grund av det lilla urvalet, speciellt i det tredje 

användartestet, är det dock svårt att dra några avgörande slutsatser 

kring detta. 

 

De andra två interaktiva funktionerna möttes av blandade åsikter 

av deltagarna i det tredje användartestet. Detta kan delvis bero på 

att de interaktiva elementen var otydliga, något som alla tre 

deltagare pekade ut och även något som märktes av under 

användartesterna i förskolemiljö. Den funktion som deltagarna 

tyckte var minst relevant för applikationen var de interaktiva 

områdena. Detta kan återigen bero på att funktionen trots allt inte 

var lika kopplad till berättelsen som diskussionsfrågorna och de 

interaktiva karaktärerna var.  

 

Alla tre föräldrar hade åsikten att de förmodligen inte vill byta ut 

vanliga bilderböcker mot interaktiva barnbokappar helt och hållet. 

Detta kan tyda på att det fortfarande finns egenskaper med 

traditionella bilderböcker som barnbokappar eventuellt saknar, 

men det kan såklart också handla om vanor hos testdeltagarna. 

 

5.4 Social interaktion och inlärning 
 

En tidigare studie sa att ”barn utvecklar sina kognitiva färdigheter 

desto mer om föräldern kommenterar och förklarar saker under 

gemensam högläsning av en barnbok”, och även ”att media med 

utbildande syfte som engagerar barn gynnar inlärningen” (se 2.2.3 

Empati och inlärning). Detta är en tydlig indikation på att 

interaktiva element som ökar den sociala interaktionen, och 

samtidigt engagerar barnet, bidrar till att hjälpa barn kognitivt, om 

man förutsätter att resultaten från dessa studier är 

tillämpningsbara på barnbokappar. De interaktiva 

diskussionsfrågorna i denna studie skulle därför kunna anses som 

bidragande ur detta avseende. Dock krävs vidare forskning för att 

säkerställa dessa påståenden, speciellt då urvalet i den här studiens 

undersökning är litet. 

 

I det tredje användartestet svarade två av föräldrarna att 

diskussionsfrågorna vid olika tillfällen hade lett till en diskussion 

mellan barnet och föräldern. Även detta kan kopplas till studierna 
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om empati och inlärning, där en pekade på ”att barn vars föräldrar 

förklarar varför vissa karaktärer i berättelser känner som dem gör 

tenderar att bli mer empatiska och förstå känslor bättre”. Återigen 

krävs mer forskning inom området för att kunna konstatera att 

detta går att tillämpa i den här studien. 

 

Resultaten från denna studie visar också att en annan faktor som 

kan påverka den sociala interaktionen under högläsning är hur 

många barn som är med och använder barnbokappen. Under 

användartesterna i förskolemiljö användes bokappen av en vuxen 

läsare och två barn åt gången. Detta gjorde ofta att om t.ex. ett av 

barnen testade att trycka på ett element gjorde det andra barnet 

likadant, vilket i vissa fall ledde till att barnen blev engagerade. 

Huruvida barnen är mer eller mindre koncentrerade när de läser 

fler samtidigt är svårt att svara på. Detta skulle kunna undersökas i 

framtida studier. 

 

Den sociala kontexten spelade även roll för resultaten i 

användarstudien. T.ex. kommenterade en deltagare i det tredje 

testet att diskussionsfrågorna gav deltagaren en anledning att prata 

om ämnen som vanligtvis inte kändes naturliga att prata om i 

vardagen. Detta är något som kanske inte skulle hända vid 

högläsning med t.ex. en lärare på en förskola. Deltagaren la även 

till att det är ett bekvämt sätt att prata om ämnen kopplade till 

känslor om det t.ex. skulle hända en ”incident”. På så sätt skulle 

en barnbokapp med syfte att skapa en förståelse kring känslor och 

empati fylla en specifik funktion i hemmet. 

 

5.5 Social hållbarhet och etik 
 

Den här studien är viktig ur flera perspektiv. Ett av dem är s.k. 

social hållbarhet, som definieras av Folkhälsomyndigheten på 

bl.a. följande vis: ”Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men 

samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor 

lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det 

är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i 

centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende 

till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen” 

(Folkhalsomyndigheten.se, 2016). Detta tror jag kan appliceras i 

det här arbetet, som undersöker sätt att utforma en teknisk produkt 

som eftersträvar just förbättrad inlärning av sociala kunskaper. 

Det finns dessutom flera studier som pekar på att barn som läser 

bidrar på många olika sätt till ett bättre samhälle (Hall et al., 

2013). Studier kring barnbokappar, eller barnlitteratur överlag, 

fokuserade på sociala utvecklingsaspekter såsom förståelse av 

t.ex. EQ eller liknande tror jag därför är viktiga ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Sådana här studier med barn i fokus kräver såklart även ett visst 

etiskt beaktande. I den här studien var jag noga med att låta alla 

testdeltagare vara anonyma. Bilder i rapporten har blivit godkända 

att få vara med. En medvetenhet om etik är på så sätt viktigt, men 

jag tror även att forskning inom etik (relaterat till områden som 

nämns i den här rapporten) är minst lika viktiga. I allmänhet tror 

jag att studier relaterade till social hållbarhet och etik går hand i 

hand, speciellt då det handlar om barn och inlärning. Att t.ex. 

utforma verktyg för att lära barn om sociala kunskaper innebär att 

på ett sätt lära barn att förstå etiska aspekter av vårt samhälle och 

kunna hantera sina egna ”moraliska verktyg”. Därför tror jag det 

är viktigt att ha dessa infallsvinklar i åtanke när man som forskare 

utför sociotekniska (men även andra) studier med barn. 

 

5.6 Metoddiskussion 
 

Metoden i denna studie hade kunnat ändras på några sätt för att 

generera bättre data. Den största tidsåtgången i detta arbete var 

definitivt att utveckla den applikation som skulle testas. Detta 

gjordes då det inte hittades någon befintlig barnbokapp, inriktad 

på känslor och empati, att ladda ner och testa. Det finns såklart en 

möjlighet att en sådan applikation någonstans redan har 

utvecklats, men det var inget som upptäcktes i början av denna 

studie. Ett annat alternativ hade även varit att utföra användartest 

med en pappersprototyp, och på så sätt minimera tidsåtgången för 

designprocessen. Det är dock oklart om denna metod hade passat 

bra i användartest med barn, då barnens konkreta feedback och 

kommentarer inte alltid var så tydliga under användartesten i 

denna studie. 

 

I denna studie behandlades tre olika interaktiva funktioner. Dessa 

var som tidigare nämnt baserade på feedbacken från de första 

semi-strukturerade intervjuerna samt från den state-of-the-art-

analys som utfördes. Just på grund av att utvecklingen av 

prototypapplikationen tog lite längre tid än planerat resulterade 

det även i att de interaktiva funktioner som implementerades var 

ganska få och grundläggande i sitt utförande. Med mer utarbetade 

funktioner hade man kanske kunnat komma fram till intressantare 

slutsatser. Lite mer förarbete hade kanske även belyst andra typer 

av interaktioner som hade kunnat implementeras. 

 

Ett annat problem med undersökningsmetoden i denna studie var 

det låga antalet testdeltagare. Detta berodde delvis på att de två 

första användartesterna tog lång tid att göra, vilket minskade 

antalet barn som hann testa. Det uppstod även svårigheter med att 

rekrytera deltagare till det tredje användartestet, vilket förklarar 

det låga antalet testdeltagare där. Fler deltagare hade genererat 

mer data, vilket i sin tur hade gjort att man eventuellt hade kunnat 

komma fram till andra slutsatser i studien. Att testa bokappen med 

barn i grupper om två ledde också ofta till att barnen inom 

grupperna svarade likartat på frågorna, och tenderade till att 

favorisera det som det andra barnet favoriserade. Detta hade 

kanske kunnat undvikas om grupperna sattes ihop på andra sätt. 

 

Sätten som resultaten samlades in på i de olika användartesterna 

är också värt att ha i åtanke. Resultaten från de två första testerna 

kom ifrån direkt observation av barn som använde applikationen 

med en vuxen, medan resultaten i det tredje testet kom indirekt via 

den vuxna föräldern. Även om några av frågorna handlade om vad 

barnen tyckte om appen och funktionerna var det i slutändan de 

vuxna som svarade på frågorna. Detta leder in på en diskussion 

om skillnader i förståelse mellan barn och vuxna. Resultaten i 
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denna studie påvisar en sådan skillnad, om än med ett litet urval. 

T.ex. var uppfattningen av de olika funktionerna olika, barnen 

tenderade att gilla de interaktiva inslagen mycket medan 

föräldrarna inte alltid var lika positivt inställda på att interaktivitet 

nödvändigtvis var mycket bättre än t.ex. en traditionell bilderbok. 

Att veta vart resultaten kommer ifrån, och vilka den går igenom, 

är således viktigt att ha koll på i liknande studier, speciellt då 

åldersskillnaderna mellan målgrupperna i denna studie var så pass 

stora. 

 

En fråga som glömde ställas i det formulär som deltagarna i det 

tredje testet skulle fylla i var vilken typ Android-enhet de hade 

använt. Det kan säkerligen vara skillnad på den sociala 

interaktionen om högläsningen sker t.ex. på en läsplatta jämfört 

med en mobiltelefon o.s.v, så detta hade nog förbättrat resultatet. 

 

5.7 Författarens tidigare erfarenheter med 

barn 
 

Jag har tidigare haft erfarenhet med småbarn. Vid flera tillfällen 

tidigare har jag högläst traditionella barnböcker och barnbokappar 

för mindre barn i åldern 3-6 år. På så vis har jag förståelse för 

läsarens roll under högläsning. Resultaten från de två första 

användartesterna kommer således direkt från barnen som deltog, 

även om jag agerade som en observatör som då och då ställde 

direkta frågor till barnen. I det tredje testet däremot fick jag aldrig 

tillfälle att direkt interagera med barnen som var med och testade 

applikationen. Resultaten här är alltså mer förankrade i 

föräldrarnas feedback och inte i barnens. 

 

5.8 Rekommendationer och förslag på 

fortsatt forskning 
 

En rekommendation på vad som skulle kunna förbättras med 

applikationens funktioner är att utvidga funktionaliteten för de 

interaktiva karaktärerna. Ett exempel hade varit att låta 

karaktärernas känslor ta upp mer utrymme. En av deltagarna i det 

tredje användartestet föreslog att användaren ska kunna välja 

känslor (t.ex. om karaktären ska bli ledsen eller arg) och på så sätt 

kunna förstå känslorna samt hur de påverkar karaktärerna 

runtomkring. 

 

Ett annat förslag på vidare utveckling av prototypapplikationen 

skulle kunna vara att undersöka möjligheter för anpassning av 

innehåll beroende av ålder, och på så vis nå ut till en större 

målgrupp. Detta skulle t.ex. kunna utformas som ett sorts 

”ålderläge”, där användaren fyller i barnets eller barnens ålder, 

och sedan ändras de interaktiva funktionerna dynamiskt utifrån 

den inmatade informationen. 

 

Det finns flera områden att undersöka när det kommer till fortsatt 

forskning. Mycket tvärvetenskaplig forskning har gjorts inom 

högläsning av traditionella bilderböcker, men lite forskning har 

undersökt hur barnbokappar kan utformas och användas. Ännu 

mindre forskning har utförts kring barnbokappar, EQ och barns 

beteendemönster. Detta skulle därför vara intressant att 

undersöka. Det skulle även vara intressant att utföra en 

komparativ studie där läsning av en traditionell bilderbok jämförs 

med en läsning av en motsvarande interaktiv barnbokapp. 

 

Inom området pedagogik finns många öppna områden för 

framtida forskning. Hur kan barnbokappar användas i lärande 

syfte? Hur påverkar olika interaktiva funktioner hos en 

barnbokapp barns inlärningsförmåga? Hur kan en barnbokapp 

utformas för att passa olika målgrupper? Eftersom det inte har 

utförts så många tidigare studier inom området barnbokappar 

finns det många spår att utforska i framtiden. 

 

6. SLUTSATS 
 

I denna studie har en barnbokapp på temat känslor och empati 

utvecklats och testats för att undersöka hur olika interaktiva 

funktioner och element påverkar den sociala interaktionen under 

högläsning. En prototypapplikation utvecklades för att undersöka 

hur tre utvalda interaktiva funktioner påverkade den sociala 

interaktionen mellan barn och vuxen under högläsning i och 

utanför hemmet. Två miljöer togs till hänsyn i denna studie; 

högläsning i en förskola med en vuxen läsare samt högläsning i 

hemmet med föräldrar. 

 

Den interaktiva funktionen ”Diskussionsfrågor”, baserad på en rad 

frågor som kunde läsas på olika sidor i berättelsen, bidrog till 

ökad relevant social interaktion i de båda sociala kontexterna. De 

två funktionerna ”Interaktiva karaktärer” och ”Interaktiva 

områden” bidrog inte till ökad social interaktion i någon större 

utsträckning, utan behöver vidareutvecklas. 
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Bilaga 1 
 

State-of-the-art-analys 
 

 

Fig A. Skärmbild från “Raska på, Alfons Åberg” ur Alfons Åberg Böcker 

 

Alfons Åberg Böcker (iOS) 
 

Alfons Åberg Böcker är en samlingsapp innehållandes de svenska barnböckerna om Alfons Åberg omgjorda som interaktiva barnböcker 

(Hyper Games AS, 2015). Genom att svepa åt vänster eller höger på touchskärmen kan man bläddra mellan de olika “sidorna” i boken. 

Varje sida består av ett stycke text och en illustraton där vissa delar rör på sig (t.ex. karaktären Alfons, se Fig A). Interaktiviteten är rätt så 

begränsad; användaren kan klicka på olika objekt i scenen för att starta en kort animation med tillhörande ljudeffekt. Inspelad högläsning 

finns som går att slå på eller av beroende på om en vuxen är med eller inte. 

 

Guldlock och de tre björnarna (iOS) 
 

Detta är en bokapp som bygger på den klassiska historien om Guldlock och de tre björnarna hon stöter på (JH Digital Solutions, 2015). 

Appen är lik Alfons Åberg Böcker på så sätt att användaren kan bläddra mellan de olika uppslagen och klicka på vissa objekt som rör sig 

och ger ifrån sig ett ljud, samt att det går att aktivera förinspelad högläsning. Utöver detta är interaktionen i appen begränsad. Ett problem 

är bristen på variation i ljudeffekter, vilket snabbt kan skapa irritation om barnet trycker upprepade gånger på ett av spelets objekt. 

 

Toca Pet Doctor (iOS, Android) 
 

Toca Pet Doctor är ett barnspel till iOS och Android som fokuserar på att lära ut empati till barn i åldern 2-6 år (Toca Boca AB, 2016). 

Spelaren får i uppgift att hjälpa och mata ett antal djur som gjort sig illa. Interaktionen är intuitiv och går för det mesta ut på att dra eller 

klicka för att lösa pusselmomenten. När spelaren rör skärmen spelas en animation och en kort ljudeffekt upp, vilket fungerar som touch-

kontrollens feedback. Interaktionen är således stark förankrad i spelets tematik och narrativ. 
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Fig B. Skärmbild från The Monster at the End of This Book...starring Grover! 

 

The Monster at the End of This Book...starring Grover! (iOS, Android) 
 

Det här är en bokapp som bygger på den äldre bilderboken med samma namn från 1971. Berättelsen förs framåt av huvudkaraktären 

Grover som fungerar som en s.k. “conversational agent” (se 2.2.2 Designaspekter för barnbokappar). Grover försöker av rädsla stoppa 

spelaren att bläddra igenom boken då det finns ett monster i slutet av boken (se Fig B). De interaktiva inslagen bygger på att riva ner de 

rep, brädor och andra hinder som Grover sätter upp och är på så sätt tätt knutna till bokens berättelse. Genom att bläddra till slutet hjälper 

spelare Grover inse att monstret bara var Grover själv, och gör honom därmed lugn. Detta ger spelaren förståelse för karaktärens känslor 

och kan möjligtvis träna barnets empatiska förmågor. 

 

Peppy Pals - Reggy’s Play Date (iOS) 
 

Reggy’s Play Date är det tredje spelet i Peppy Pals-serien där spelaren får leka med hunden Reggy i hans rum (Peppy Pals AB, 2016). 

Genom att slänga objekt till Reggy eller klicka på saker i rummet reagerar Reggy på olika sätt; t.ex. kan vissa saker göra honom glad eller 

upprymd, medan andra kan skrämma honom. Spelaren kan på så vis utforska olika känslor och vad olika handlingar leder till. 
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Bilaga 2 

 

Berättelsen i den utvecklade barnbokappen 
 

Sammy hjälper till 
 

Berättelsen handlar om hästen Sammy och hunden Reggy som kommer till en bäck. Sammy hoppar över bäcken, men Reggy blir nervös 

och vågar inte. Sammy hejar på Reggy, som tillslut vågar hoppa, men som istället för att landa på bryggan på andra sidan bäcken hamnar i 

vattnet. Sammy hjälper Reggy upp på bryggan genom att Reggy biter tar i Sammys svans. När Reggy har kommit upp på andra sidan 

bäcken ser dem att deras kompis Gabby (en kanin) har hittat en planka en bit bort som leder över bäcken. Reggy känner sig dum som 

ramlade i vattnet, men blir uppmuntrad av Sammy och Gabby som båda påpekar att han var modig som vågade hoppa. 

 

Diskussionsfrågorna i barnbokappen 
 

 Hur känner Reggy innan hoppet, tror du? 

 Hur kan Sammy peppa Reggy? 

 Ibland känner man sig tvungen att vara modig. Hur kommer det sig, tror du? 

 Hur skulle du göra för att peppa en kompis? 

 Hur vet man att Reggy och Sammy är vänner? 

 Hur tänker du när du är lite rädd för att göra något? Hur känns det i kroppen? 

 Varför förstår Reggy att Sammy kommer att hjälpa honom? 

 Hur skulle det gå för Reggy om Sammy inte hjälper honom? 

 Varför tror du att Sammy hjälper Reggy? 

 Sammy hjälper Reggy upp. Hur kan du göra för att hjälpa andra barn? 

 Prata om hur barn kan göra för att hjälpas åt. Kan ni tillsammans komma på saker ni kan göra?  
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Bilaga 3 

 

Skärmbilder från applikationen 
 

 
Tidig version av den första introduktionssidan (iteration 1) 

 

 
Skärmbild från en tidig version av applikationen (iteration 1) 

 

 

Tidig version av diskussionsfrågornas utformning (iteration 1) 
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Skisser på bokappens generella utformning och layout (iteration 2) 

 

 

Skisser på bokappens generella utformning och layout (iteration 2) 
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Skärmbild från den första sidan, slutgiltig version (iteration 3) 

 

 
Skärmbild där frågeskylten har aktiverats, slutgiltig version (iteration 3) 

 

 
Skärmbild från den sista sidan med alla diskussionsfrågor samlade, slutgiltig version (iteration 3) 
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 Exempel på den visuella återkopplingen för ett av de interaktiva områdena, slutgiltig version (iteration 3) 
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Bilaga 4 

 

Enkät-svar till Användarstudie #3 
 

Enkäten till 3.3.3 Användarstudie #3 hittas online här: http://goo.gl/forms/X971TbzABE 

 

 

http://goo.gl/forms/X971TbzABE
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