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Sammanfattning 

  

Spelutbudet för barn med autism är litet. Eftersom varje barn med autism har individuella 

svårigheter och funktionsnedsättningar är det svårt att göra ett spel som generellt passar 

alla barn. Dagens teknik har förutsättningarna för att göra det möjligt och enklare för 

dessa barn att träna upp sina nedsatta förmågor. 

 

Företaget Spree AB hjälper andra företag med IT-lösningar inom kundanpassade 

systemapplikationer och mobila lösningar med fokus på användarvänlighet. Spree AB 

utvecklar Projekt Theo, ett interaktivt hjälpmedel för barn med autism och deras föräldrar. 

Examensarbetet utfördes i samarbete med Spree AB. 

 

Syftet med examensarbetet var att framställa en prototyp av ett interaktivt spel för barn 

med autism till surfplatta och/eller telefon. Spelmomenten skulle kunna backas upp med 

medicinsk fakta för att hålla en kvalitativ nivå. Barnet som spelar spelet skulle ha 

möjlighet att lära sig något och träna upp en nedsatt förmåga som förhoppningsvis skulle 

kunna komma till nytta i barnets vardag. 

 

Projektet inleddes med en förstudie kring vilka typer av spel som fanns på marknaden för 

barn med autism. Förstudien innefattade även en medicinsk studie kring vad autism är och 

vilka typer av funktionsnedsättningar sjukdomen kan ge, samt vilka metoder det går att 

använda för att träna förmågorna hos personer med autism. 

 

Skisser av spelidéer skapades och visades för personal på Spree AB och Autismcenter för 

små barn. Med personalens tips och erfarenhet kunde en slutgiltig design kring spelet 

bestämmas. Spelet implementerades i Visual Studio och kodades i programmeringsspråket 

C#. En användarundersökning utfördes med olika testgrupper som innefattade personal på 

Autismcenter för små barn, interaktionsdesigners på Spree AB och personer med autism. 

 

Projektet resulterade i en fullt spelbar prototyp. I spelet får barnet sortera frukter. Olika 

frukter hänger i ett träd som barnet sedan ska dra med fingret till korrekt korg med 

tillhörande bild på den aktuella frukten. Spelets syfte är att barnet ska lära sig att 

kategorisera och förstå att ett visst föremål inte nödvändigtvis behöver förekomma i 

enbart en färg. 

 

Det finns utvecklings- och förbättringsmöjligheter hos projektet. Personalen på 

Autismcenter för små barn ansåg att det fanns potential i den här typen av spel för barn 

med autism. Ett fortsatt arbete med spelet kanske sker efter att examensarbetet är slutfört. 
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1 Inledning 
 

Autistiskt syndrom eller autism, från grekiska ”autos” för ”själv”, är en medfödd 

funktionsnedsättning vars symtom visar sig vid tidig ålder. Oftast brukar syndromet 

diagnostiseras innan tre års ålder. Autistiskt syndrom brukar förekomma tillsammans med 

andra funktionsnedsättningar. Några av dessa funktionsnedsättningar kan vara 

utvecklingsstörning, epilepsi eller syn- och hörselskador [1]. Enligt en amerikansk studie 

[2] visar statistiken att fler pojkar än flickor är diagnostiserade med autistiskt syndrom.  

 

För att ett barn ska bli diagnostiserat med autistiskt syndrom krävs det att barnet har 

begränsningar inom tre specifika områden. Dessa tre områden är förmågan till social 

interaktion, förmågan till ömsesidig kommunikation, samt föreställningsförmågan vilket 

påverkar fantasi, lek, beteende och intressen [1]. 

 

Autismcenter för små barn är en institution som fokuserar på att hjälpa barn med autism i 

åldrarna 0-6 [3]. Eftersom barn med autistiskt syndrom har nedsatta kommunikations- och 

sociala interaktionsförmågor är det viktigt att påbörja intensivträning för att stärka dessa 

förmågor vid tidig ålder. Enligt Autismcenter för små barn bör intensivträning för barn 

med autism påbörjas vid fyra års ålder. Övningarna som ingår i intensivträningen brukar 

oftast innefatta lärande om kommunikation, logiskt tänkande, förståelse för socialt 

umgänge och föreställningsförmåga. 

 

Antalet plattformar som går att skapa interaktiva hjälpmedel till har ökat sedan surfplattor 

och smarttelefoner introducerades. Istället för att använda papper och pappfigurer för att 

träna barn med autism är det nu möjligt att skapa spel och utbildningsapplikationer för att 

underlätta tränandet. Med pekskärmens hjälp blir det lättare för barnet att direkt ta till sig 

övningarna genom taktil kommunikation. 

 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en spelbar prototyp av en utbildande 

spelapplikation för surfplatta och/eller telefon som barn med autism kan använda för att 

träna sina begränsade förmågor. Applikationen var även tänkt till att underlätta för 

föräldrar genom att göra det lättare för dem att ta fram en surfplatta eller en telefon istället 

för en pärm med olika pappersövningar. Under projektets gång testades spelet av olika 

testgrupper. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Vad är autism? 

 

Autistiskt syndrom eller autism är en funktionsnedsättning som är medfödd eller 

uppkommer vid tidig ålder, oftast innan tre år. Funktionsnedsättningarna innefattar 

områden som kommunikation, abstrakt tänkande och social interaktion. Det är vanligt 

förekommande att personer med autism även har någon form av utvecklingsstörning. 

Graden och typ av utvecklingsstörning varierar kraftigt från autist till autist. 

 

Till följd av dessa funktionsnedsättningar föredrar personer med autism att avskärma sig 

från omvärlden eftersom intresset för socialisering inte är särskilt starkt. Detta medför att 

personer med autism helst håller sig för sig själva, vilket har legat i åtanke när syndromet 

fick sitt namn. Namnet autism kommer från det grekiska ordet ”autos” som betyder själv. 

 

Autism går inte att bota, men det går att träna upp funktionsnedsättningarna till en viss 

grad. Vissa kan som mest lära sig att prata, medan andra kan lära sig att gå till affären och 

handla själv. Därför är det viktigt att börja träna barn med autism tidigt för att utveckla 

deras förmågor [4]. 

 

2.2 Orsak till autism 

 

Det finns ingen direkt förklaring till vad det är som orsakar autism. Forskare undersöker 

en rad olika teorier som bland annat innefattar arv, genetiska orsaker och medicinska 

problem. Avvikelser på gener och kromosomer eller svåra infektioner i hjärnan kan vara 

orsaker till autism [4]. 

 

2.3 Barn med autism 

 

Barn med autism brukar oftast diagnostiseras inom tre års ålder. Diagnosen kan fastställas 

när barnet visar tydliga begränsningar inom tre specifika områden. Dessa tre områden är 

bristande förmåga inom socialt umgänge, bristande förmåga gällande kommunikation och 

bristande föreställningsförmåga som påverkar fantasi och lek [1]. 

 

Oftast har barn med autism ett ytterligare handikapp som kan försvåra fler förmågor. 

Några exempel på ytterligare handikapp kan vara epilepsi, syn- och hörselskador och 

förståndshandikapp. Till följd av detta är det svårt att generalisera vad barn med autism 

behöver träna på för att stärka sina nedsatta förmågor, då varje barn har särskilda 

individuella behov utifrån sitt handikapp.  

 

Enligt en amerikansk studie [2] visar statistiken att cirka 1 av 88 föds med autistiskt 

syndrom. Pojkar anses ha betydligt större sannolikhet att drabbas av autism än flickor. 

Cirka 1 av 54 pojkar föds med autistiskt syndrom. 
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2.4 Etik och autism 

 

Det finns många etiska frågor och aspekter att ta hänsyn till när det kommer till autism. 

Något som är viktigt att förstå är att det främsta problemet med autism är att det inte bara 

påverkar den drabbade personen, utan även alla i dess familj. Studier påvisar att föräldrar 

med autistiska barn påverkas negativt inom sina yrken. Ett autistiskt barn kräver ständig 

tillsyn och hos en generell familj uppskattas det att barnet behöver cirka 18 timmars 

tillsyns per dag. Många autister tränas till att klara sig själva, men vissa har för grova 

handikapp för att kunna uppnå detta. Det finns en stor skara föräldrar som lever i 

förnekelse efter att en autistisk diagnos har fastställts [5], [25]. 

 

Personer med autism har sällan förståelse för omvärlden och är därför ofta rädda och 

oroliga. Deras handlingar brukar vara oförutsägbara, vilket gör att det kan vara svårt att 

bedöma deras beteendemönster. Om en autist möter en oväntad motgång eller om en rutin 

ändras kan hela autistens värld vändas upp och ner. Konsekvenserna för detta kan medföra 

raseriutbrott som kan orsaka att autisten skadar sig själv, andra i närheten eller 

omgivningen [1].  

 

Många autister möts av nedvärderande kommentarer, attityder och stereotypiska 

anklagelser från människor som anser att personer med handikapp inte är lika mycket 

värda som andra människor. Det är inte ovanligt att autister behandlas med förakt i 

allmänheten. En studie påvisar att tre av fyra tror att alla autister har någon form av 

artistisk fördel gällande matematik, konst eller minne. Dessa stereotypiska tankar påverkar 

autister i negativ bemärkelse och gör dem ännu mer isolerade. Autister brukar även anses 

hos vissa att vara en börda och en dyr kostnad för samhället [6], [26]. 

 

Personer med dessa typer av fördomar brukar anse att ett handikapp är ett ”fel” och därför 

är individen inte en riktig människa. För att autisten ska känna tillit och trygghet krävs det 

att förståelse, tålamod och respekt inges från omvärlden. Människor med autism och andra 

handikapp har inte själva valt att få sina handikapp. Eftersom personer med autism har 

svårigheter med att sätta sig in i andra människors tänkande, är det viktigt att personer 

som har den förmågan intakt använder sig av den [7]. 

 

När en användarundersökning av ett spel för barn med autism utförs, krävs det att man tar 

hänsyn till de etiska aspekterna. Barnets föräldrar eller lärare måste godkänna att 

undersökningen genomförs och till vilken utsträckning. Om undersökningen innehåller 

någon form av element som kan rubba barnets vardag kan det vara en dålig idé att 

genomföra undersökningen. Därför är det viktigt att förbereda barnet på vad som ska 

hända när undersökningen utförs för att undvika oro och ångest. Ofta har barn med autism 

ingen tidsuppfattning och behöver därför veta hur lång tid undersökningen tar och vad 

som händer efteråt. Det är viktigt att barnet känner sig tryggt [1]. 

 

 

2.5 Syftet med examensarbetet  

 

Syftet med examensarbetet var att skapa en prototyp av ett interaktivt utbildande spel för 

barn med autism som skulle kunna ge barnet en möjlighet att träna upp en nedsatt 

förmåga. Spelet skulle utvecklas till surfplatta och/eller telefon med pekskärm. Problemet 
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med arbetet var att utforma ett spel som var lärorikt, enkelt och roligt att spela för ett barn 

med autism. 

 

2.6 Pekskärm 

 

En pekskärm är en bildskärm som gör att en användare kan interagera med skärmen via 

tryckningar eller annan form av beröring. 

 

Pekskärmens koncept uppkom under 1960-talet. Tekniken integrerades på riktigt det 

följande årtiondet i olika produkter. En produkt som använde pekskärmens teknik var 

lärosystemet PLATO, (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations). Under 

1980-talet och 1990-talet förekom inte pekskärmar i stor utsträckning [8]. År 2001 

lanserade Microsoft en pekskärmsdator, Microsoft Tablet PC. För att använda Tablet PC 

behövde användaren en pekpinne. Datorn möttes med blandad kritik. Positiva intresserade 

ansåg att datorn var nyskapande och innovativ, samtidigt som många kritiserade datorn för 

att vara dyr, oergonomisk, samt ha långsammare beräkningstid och sämre 

videomöjligheter än andra datorer. År 2007 lanserade Apple iPhone, en telefon med 

pekskärm och internetmöjligheter. iPhone möttes med positiv kritik och satte pekskärmen 

i fokus. Användaren behövde inte använda en pekpinne för att använda pekskärmen, ett 

finger var allt som behövdes. Det grafiska användargränssnittet var simpelt. Ikonerna som 

mjukvaran använde var tydliga och universella, vilket gjorde att iPhone ansågs vara enkel 

att använda. 

 

Pekskärmen är en form av hårdvara som bevisar att designen är lika viktig som tekniken 

den används till. Trots att pekskärmen uppfanns på 1960-talet, slog den inte igenom på 

riktigt förrän Apple gav ut iPhone. Sedan dess har pekskärmen blivit en standard inom 

många elektroniska apparaturer. Några exempel är telefoner, biljettautomater, 

självutcheckningar på mataffärer, spelmaskiner och andra hårdvaror. Ett finger är det enda 

som krävs för att kunna använda en pekskärm. Detta medför, förutsatt att mjukvaran och 

designen är välutformad, att personer med funktionsnedsättning enkelt förstår hur de ska 

interagera med pekskärmar. Användandet av en hårdvara med pekskärm kan hjälpa barn 

med autism till en viss grad [9]. Det beror på hur pass svår barnets autism är och om det 

finns ytterligare faktorer som försvårar användandet, exempelvis synnedsättning, problem 

med motoriken eller liknande. 

 

Fördelen med pekskärmar är att barnet kan använda applikationer för att interagera med 

omvärlden. Om barnet har problem med kommunikation kan bilder eller ljud användas via 

pekskärmen för att underlätta barnets vardag. Pekskärmar kan upplevas som svåra för 

vissa barn som inte förstår instruktionerna. Därför bör föräldrar konsultera med 

psykologer och lärare om vad som skulle kunna passa barnet innan ett eventuellt inköp av 

en pekskärm sker. 

2.7 Spree AB 

 

Spree AB är ett Stockholmbaserat företag som startades 1998 i Sverige. Företaget hjälper 

andra företag med IT-lösningar inom kundanpassade systemapplikationer och mobila 

lösningar med fokus på användarvänlighet. Spree AB strävar efter att ha marknadens bästa 

IT-konsulter inom systemutveckling, systemarkitektur och projektledning. [10]. 
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Spree AB utvecklar i samarbete med Autismcenter för små barn, Projekt Theo, ett 

utbildningsverktyg för barn med autism. Se sektion 3.1.5 för ytterligare information om 

projektet. 

 

2.8 Autismcenter för små barn 

 

Autismcenter för små barn är en enhet tillhörande Habilitering & Hälsa som är en del av 

Stockholms läns landsting. Autismcenter för små barn specialiserar sig på att hjälpa barn 

med autism i åldrarna 0-6 [3]. Grundtanken med institutionen är att, tillsammans med 

föräldrarna, kunna planera en habiliteringsplan för barnet. Varje plan är specifikt anpassad 

efter barnets och familjens förutsättningar. Barnet får öva sig på kommunikation, lek, 

motorik eller samspel. De olika övningarna kan ha olika intensitet utefter barnets 

förmågor. Autismcenter för små barn ger fortsatt hjälp och stöd tills det att barnet börjar 

en 6-årsverksamhet eller motsvarande. 

 

Autismcenter för små barn jobbar i samarbete med företaget Spree AB med att utveckla 

Projekt Theo, ett utbildningsverktyg för barn med autism. Se sektion 3.1.5 för ytterligare 

information om projektet. 

 

2.9 Målgrupp 

 

Målgruppen för spelet som utvecklas under examensarbetet är barn med autism i åldrarna 

3 – 9. Denna målgrupp valdes eftersom det är viktigt för barn med autism att komma 

igång med tränandet av sina funktionsnedsättningar i tidig ålder. 
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3 Relaterade arbeten 
 

3.1 Spel för autister 

 

I dagens klimat finns det en enorm mängd av datorspel och mobila applikation för barn, 

men det är endast några av dem som är specifikt utformade för barn med autism. Nedan 

redovisas några av dessa spel. 

 

3.1.1 Autismgames.com.au 

 

Autism Games är ett projekt som skapats i samarbete mellan Swinburne University’s 

Multimedia Design Program, Bulleen Heights Specialist School, Swinburne Autism Bio-

Research Initiative(SABRI) och National eTherapy Centre(NeTC) [11]. 

 

Syftet med projektet är att skapa webbspel som kan underlätta och utveckla förmågor hos 

barn med autism. Projektet är skapat av studenter, lärare och autistspecialister. Ett spel i 

urval är ”Ron Gets Dressed”. 

 

”Ron Gets Dressed” går ut på att användaren ska lära sig att hantera förändringar i rutiner. 

Beroende på vilket väder det är ska användaren klä en fiktiv figur på ett passande sätt. 

Spelet har enkel och tydlig grafik. Det finns en engelskspråkig berättare som instruerar 

användaren vad som ska göras. Nackdelen med detta är att spelare som inte kan språket 

eller är döva kan ha svårt att förstå målet med spelet. Fördelen är att det finns en 

hjälpsymbol som startar en animation som visar att användaren ska dra kläder till den 

fiktiva figuren. Kläder som användaren redan har klätt figuren med blir smutsiga och kan 

därför inte användas igen. Användaren tvingas att välja nya uppsättningar av kläder. 

 

3.1.2 Pappan Ian Jones 

 

Bristen på utbildande spel för barn med autism fick pappan och designern Ian Jones att 

bestämma sig för att skapa en egen applikation åt sin autistiska dotter. Enligt Ian har hans 

dotter problem med ordförståelse, men är väldigt duktig på att minnas och identifiera 

visuella saker. Ian skapade en applikation som underlättar sin dotters problem och 

samtidigt tränar hennes ordförståelse. 

 

Applikationen heter ”The Visual Reading” och är utvecklad för Apples iPad. Applikation 

går ut på att skapa associationer till olika saker med hjälp av bilder. Användaren lägger till 

bilder och videor som ska associeras med ord. Användaren kan trycka på individuella ord 

för att höra dem läsas upp [12].  
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3.1.3 Autismspeaks.org 

 

Autism Speaks är en organisation som grundades 2005 av Bob och Suzanne Wright, 

morföräldrar till ett autistiskt barn. Organisationen är dedikerad till att finansiera projekt 

som kan stötta forskning och behandling av autism. 

 

Autism Speaks har en lista med rekommenderade spel som är särskilt utvecklade för barn 

med autism. Spelen kategoriseras efter ålder, plattform och vilken förmåga som tränas 

[13]. 

 

3.1.4 Microsoft Kinect 

 

Microsoft Kinect är en rörelsekänslig hårdvara som används som en kontroll för 

spelkonsolen Microsoft Xbox 360. Kinect har en inbyggd kamera som fångar upp 

användarens rörelser och kommandon. 

 

Kinect har visat sig vara ett användbart verktyg i terapeutiskt syfte. Forskare menar att 

barn med autism har lättare att interagera med en fiktiv figur på en skärm som härmar 

barnets rörelser. Spelets värld är mer förutsägbar än den verkliga världen, vilket resulterar 

i att barnet kan känna sig tryggt och inte behöver oroa sig för rutinbrytningar.  

 

Ett exempel på hur Kinect kan påverka barn med autism är händelsen när en flicka spelade 

ett spel med hjälp av Kinect. Spelet gav flickan instruktioner om att höja armarna, vilket 

flickan gjorde. Enligt föräldrarna var detta banbrytande eftersom de hade försökt få 

flickan att göra detta i sex månaders tid [14]. 

 

”Happy Action Theatre” är ett regelfritt sandlådespel som är utvecklat för Kinect och kan 

spelas av flera personer samtidigt. Spelet designades med förutsättningen att användaren 

inte har någon tidigare erfarenhet med spel. Spelet har inget egentligt mål, utan fokuserar 

mer på att låta användaren utföra rörelser för att skapa roliga situationer i spelet. ”Happy 

Action Theatre” är populärt bland både barn med och utan autism och förkommer ofta på 

dagis. 

  

Under 2012 skapade några studenter på det datavetenskapliga programmet på University 

of Michigan flera spel för barn med autism. Samtliga spel utvecklades till Kinect. Ett av 

spelen, ”Tickle Monster”, går ut på att barnet ska kittla en fiktiv figur på skärmen. Spelets 

syfte är att barnet ska lära sig om lämplig beröring och ansiktsuttryck som beröring kan 

medföra. Spelet anses vara bra eftersom det har ett enkelt upplägg och barn tycker att det 

är ett roligt spel [14]. 

 

3.1.5 Projekt Theo 

 

Projekt Theo är ett projekt som utvecklas av Spree AB sedan 2012 i samarbete med 

Autismcenter för småbarn i Stockholm. Syftet med projektet är att skapa en interaktiv 

lösning och underlätta utbildning för barn med autism och aspberger. Projektet är 

delfinansierat av Post- och telestyrelsen, (PTS).  
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Projekt Theo används via pekskärmar och utvecklas som en webbapplikation för att 

undvika att begränsa applikationen till en specifik hårdvara som kan bli föråldrad inom en 

snar framtid. Projekt Theo kommer att testas och lanseras under 2014 [15]. 

 

3.2 Medicinska studier 

 

För att kunna konstruera ett utbildande spel för barn med autism krävs förståelse för vad 

barnen har problem med och varför. Med hjälp av medicinska studier går det att se vilka 

problem som autistiskt syndrom medför för inlärning och vilka metoder som bör användas 

för att hjälpa barnen träna upp sina funktionsnedsättningar. 

 

3.2.1 Allmän inlärning och autism  

 

Gordana Dodig-Crnkovic, professor i datavetenskap och forskare inom kognitionsteori, 

menar att inlärning sker genom förstärkandet mellan neuroner i hjärnan. När ett objekt ses 

vid flera tillfällen eller vissa rörelser repeteras, aktiveras samma neuroner i hjärnan som 

stärks. Detta kan liknas med musklerna i kroppen som blir starkare när fysisk träning 

utförs. 

 

Studier [16] har påvisat att autism påverkar hur länkarna mellan neuroner i hjärnan 

skapas. Detta medför att vissa länkar blir svagare än andra och till följd av detta har barn 

med autism svårare att lära sig.  

 

Några områden som påverkas i hjärnan hos personer med autism är lillhjärnan, (centra för 

motorik), amygdala, (hanterar känslor), delar av tinningloben, (hanterar tal och syn), och 

prefrontala barken, (hanterar abstrakt tänkande) [17]. Det är av dessa orsaker som 

personer med autistiskt syndrom har svårare att kommunicera, fantisera och interagera på 

ett socialt sätt. 

 

3.2.2 Övningar och instruktioner 

 

För att barn med autism ska kunna förstärka sina nedsatta förmågor är det viktigt att skapa 

övningar som har tydlig relevans till barnets funktionsnedsättningar. Förmågorna som ofta 

behöver förstärkas inkluderar språk, kognitivförmåga, motorik, fantasi och social 

interaktion. Alla övningar bör inledas med låg svårighetsgrad och korta sessioner för att 

undvika att barnet tappar intresset [17]. 

 

När barnet har blivit mer tolerant och lärt sig hantera övningen bör övningen försvåras 

gradvis för att få ut maximalt värde av träningen. Instruktionerna som ges under 

övningarna ska vara tydliga och precisa för att undvika förvirring hos barnet. En längre 

mening med många ord kan göra barnet osäkert på vad som ska utföras i övningen. Ett 

exempel på en lång och otydlig instruktion för barnet kan vara ”Kom in hit till 

vardagsrummet och sätt dig ner och börja sortera bilderna.” Av denna anledning är det 

viktigt att ge barnet korta kommandon och instruktioner. Exempel på korta och bra 

instruktioner är ”kom”, ”sitt”, hitta” och ”peka på” [17]. 
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3.2.3 Inlärningsmetod 

 

De flesta barn med autism har lättare att tolka visuell information än auditiv information, 

(ljud). Det kan vara svårare att behålla auditiv information och dessutom kan vissa ljud 

skrämma barnet. Bilder är bra för förståelse för hur ett föremål ser ut, men även för att 

barnet ska bli självständigt.  

 

Om en bild på en bil med instruktionen ”gå till bilen” ges till ett barn med autism kan 

bilden påminna barnet under tiden barnet rör sig mot bilen. Om en auditiv instruktion ges 

kan risken finnas att något annat fångar barnets intresse på vägen till bilen. Detta kan göra 

att barnet glömmer bort den ursprungliga instruktionen och inte slutför den. Det är helt 

individuellt på vad det är som fungerar bäst när det kommer till visuell information och 

auditiv information, men de flesta har lättare att lära sig med hjälp av visuell information 

[bilaga 1]. 

  

3.2.4 Prompt 

 

Om ett barn med autism uppfattar en övning som svår, kan det vara bra att hjälpa barnet 

med en prompt. En prompt är en inlärningsteknik som hjälper barnet att fatta beslut. Ett 

exempel på en prompt kan vara att en förälder eller lärare tar tag i barnets hand och för 

den mot den korrekta bilden eller föremålet som övningen kräver att barnet ska peka på. 

Det finns olika typer av prompt. Ett exempel på en subtil prompt kan vara att en förälder 

eller lärare pekar, med egen hand, på den korrekta bilden. Om barnet gör fel eller inte 

förstår, bör en tydligare prompt ges. 

 

Nackdelen med flitigt användande av prompt kan göra att barnet blir för beroende och 

slutar anstränga sig. Därför bör användet av prompt ske i väl valda situationer och sedan 

avta helt [16]. 

 

3.3 Problem med existerande spel  

 

Antalet spel för barn med autism som finns på marknaden är få. De spel som finns kan 

ibland uppfattas som svåra eller förvirrande för barnet. Användandet av tydliga och 

korrekta färger bör tänkas på i utvecklandet av ett spel. Det är viktigt att barnet greppar 

meningen med färgerna. Därför bör exempelvis inte en sol vara blå eller himlen vara gul.  

 

En annan viktig aspekt att tänka på är att rutiner inte hela tiden ska hjälpa barnet att klara 

av övningarna i spelet. Ett exempel är om övningen går ut på att barnet ska dra ett föremål 

till en relaterad kategori bland olika alternativ. Om den korrekta kategorin alltid finns 

tillgänglig till vänster på skärmen kan barnet, rent rutinmässigt, dra föremålet dit för att 

det fungerade förra gången [1]. 

 

Ett alternativ till detta är att variera platsen där rätt kategori dyker upp. Detta medför att 

barnet lär sig innebörden av föremålet och den tillhörande kategorin istället för själva 

rörelsen att dra något från en plats till en annan. 

 

Spelet ”Ron Gets Dressed”, som togs upp i sektion 3.1.1, har tydlig och bra grafik, men 

använder mycket text och förlitar sig på att användaren kan det engelska språket. Detta 

medför ett problem för dem som inte kan uppfatta språket.  
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Spelet ”Tickle Monster”, från sektion 3.1.4, använder minimalt med text och blir därför 

lättare för spelare utan språkkunskaper att förstå, men blir repetitivt eftersom samma 

uppgift utförs hela tiden. 

 

3.4 För-och nackdelar med spelande 

 

Eftersom barn med autism har problem med kommunikation har de lättare att ta till sig 

visuella saker än verbala. Därför föredrar dessa barn skärm-baserad media som datorspel, 

filmer och surfplattor. 

 

Enligt en studie [18] fick 169 autistiska pojkar i åldrarna 8 – 18 spela olika typer av spel. 

Det visade sig att actionorienterade spel påverkade barnens beteende negativt. Antalet 

spelade timmar är inte associerat med de uppkomna problemen utan snarare av att spelen 

var våldsamma. 

 

Testpersonerna som spelade spel av våldsam karaktär visade prov på olydighet, fientlighet 

och hade ofta trotsigt beteende mot föräldrar och lärare. Barn som fick spela utbildande 

spel visade däremot mindre motstridighet mot föräldrar och lärare. Dessa barn visade även 

prov på bättre tålamod och mindre hyperaktivitet än andra barn. 
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4 Design 
 

4.1 Tidiga skisser 

 

I början av projektet uppkom många idéer kring vad spelets övningar skulle bestå av. 

Skisser skapades utifrån idéer som uppkom efter förstudien i sektion 3. Målet var att 

komma fram med en idé som var tydlig att förstå, lätt att genomföra och rolig att spela. 

Alla dessa idéer skissades ner och kan ses i figurerna nedan. 

 

Figur 4.1.1 och 4.1.2 visar generella idéer som inte genomarbetades vidare till orsak av 

tidsbrist. Figur 4.1.3 visar en spelidé där barnet ska samla frukt från ett träd och lägga 

frukten i en korg. Övningen försvåras genom att fler korgar läggs till, flera olika typer av 

frukt dyker upp i trädet och nya färger på existerande frukter uppkommer. Barnet lär sig 

att kategorisera och förstå att föremål inte behöver ha samma färg för att tillhöra samma 

kategori. Spelidén använder sig främst av bilder för att ge användaren visuell information. 

Detta val gjordes efter att ha studerat andra spel (se sektion 3.3), för att göra spelet 

lättillgängligt för användaren. 

Figur 4.1.4 visar en spelidé där barnet ska sortera olika föremål i storleksordning. Ett visst 

antal platser finns utmarkerade på skärmen. Ett stort äpple ligger på platsen längst till 

höger och ett litet äpple på platsen längst till vänster. De resterande platserna är tomma. I 

övriga delen av skärmen ligger äpplen i olika storlekar. Dessa äpplen ska läggas på rätt 

plats för storlekssortering. Övningen kan försvåras genom att utöka antalet platser, lägga 

till fler antal av ett visst föremål eller blanda olika föremål. Barnet lär sig att kategorisera 

och att det går att jämföra storleken hos föremål som inte nödvändigtvis behöver höra 

ihop. 

Figur 4.1.5 visar en spelidé där barnet ska ge en fiktiv figur rätt föremål. Figuren berättar 

med en röst visar med en bild att han vill ha ett visst föremål. Exempel: ”Jag vill ha en 

glass”. Barnet har flera olika föremål och kategorier att välja mellan. Får figuren det 

önskade föremålet visar han en glad min, om figuren däremot inte får det önskade 

föremålet visar han en ledsen min. Denna övning lär barnet om social interaktion och 

känslor. 

Figur 4.1.6 visar en spelidé där barnet ska genomföra en minnesövning. Olika föremål 

ligger uppradade intill varandra. Ett visst föremål blinkar till. Barnet ska trycka på 

föremålet som har blinkat till. Nästa gång blinkar två föremål till och barnet ska då trycka 

på föremålen i den rätta ordningen som de blinkade. Ett nytt föremål tillkommer fram till 

att barnet misslyckas. Denna övning övar barnets minne och motorik. 
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 Figur 4.1.1 – Generella idéer 1                 Figur 4.1.2 – Generella idéer 2 

      Idéer som inte användes.                   Idéer som inte användes. 

 

                                                                
Figur 4.1.3 - Spelidé 1                                                                                                         

Plocka äpple från träd till korg. 
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Figur 4.1.4 – Spelidé 2 

Sortera frukt i storleksordning. 

 

 

 

 
Figur 4.1.5 – Spelidé 3 

Ge figuren rätt objekt från olika kategorier. 

 

 
Figur 4.1.6 – Spelidé 4 

Tryck på frukterna i rätt ordning. 
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4.2 Val av spelidé 

 

När spelidéer hade skapats bestämdes det att enbart ett av dessa spel skulle 

implementeras. Detta beslutades till följd av att projektet var tidsbegränsat och för att det 

ansågs vara bättre att skapa ett stort och genomarbetat spel istället för många spel som 

vore mindre genomarbetade. 

 

Spelidén som valdes att utveckla blev idén från figur 4.1.3, (plocka frukt från ett träd). 

Idén valdes för att den ansågs vara bäst lämpad för den begränsade tidsramen och 

ändamålet för projektet. Anledningen till att spelidén ansågs vara bäst var för att den är 

grundläggande och fokuserar på att hjälpa barnet att förbättra sina inlärningskunskaper för 

att enklare ta till sig ny information, samtidigt som andra funktionsnedsättningar tränas.  

 

Barn med autism har nedsatt motorik [17], vilket tränas upp via övningen genom att 

barnet använder sitt finger för att dra frukter från ett träd till en korg med rätt symbol för 

frukten. Barnet lär sig även att kategorisera efter fruktens attribut. 

 

Inspiration från andra spel inhämtades för att vidareutveckla konceptet i figur 4.1.3. En 

liknande typ av den enkla och tydliga grafiken från ”Ron Gets Dressed” valdes att 

appliceras på spelet. Mängden textbaserad information i spelet beslöts till att hållas 

minimal, likt ”Tickle Monster”. Detta val gjordes för att göra spelet lättillgängligt för barn 

utan läskunnighet. Informationen som inhämtades från förstudien i sektion 3.2 användes 

som riktlinjer för att utforma spelet på bästa möjliga sätt. Se sektion 4.4 för mer 

information om hur interaktionsdesignen skapades utefter dessa riktlinjer.  

 

4.3 Försvårande av övningen 

 

För att barnet ska kunna utveckla sina förmågor krävs det att spelet ständigt håller en 

utmanande nivå. Spelet inleds med en typ av frukt som ska dras ner i en korg. När barnet 

lyckats med detta och förstår upplägget läggs ett nytt element in. Nya bilder på likadan 

frukt uppkommer i trädet och lär barnet att samma typ av frukt kan se olika ut. 

Exempelvis dyker ett grönt äpple upp istället för ett rött och ska därför placeras i samma 

korg som röda äpplen, eftersom båda tillhör kategorin äpplen. 

 

Det är nyttigt för barnet att se olika typer av bilder av samma föremål för att få en 

helhetsuppfattning [bilaga 1]. Ett exempel på hur detta kan realiseras är att visa både 

tecknade bilder och fotorealistiska bilder på samma föremål, annars finns det en risk att 

barnet bara förknippar ett äpple med ett tecknat äpple. Detta har applicerats på spelet. 

 

För att försvåra spelet ytterligare uppkommer en ny korg bredvid äppelkorgen. Denna 

korg används till att samla apelsiner som dyker upp i trädet. Barnet måste sortera äpplen 

och apelsiner på ett korrekt sätt. Olika typer av bilder på apelsiner förekommer för att 

barnet ska förstå innebörden av frukten apelsin. 

 

De två korgarna byter slumpmässigt plats med varandra för att bryta rutinmässiga drag 

hos barnet. Detta medför att barnet tvingas tänka och förstå innebörden av sin aktion och 

syftet med övningen [1].  
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4.4 Interaktionsdesign 

 

I figurerna nedan visas skisser och bilder på olika typer av interaktionsdesign som 

förekom under projektets gång 

 

Figur 4.4.1 visar en tidig version av huvudmenyn för spelet. Användaren möts av en 

huvudmeny med spelets logotyp och fyra olika knappar som leder till olika spel. En 

symbol för volym finns i botten av huvudmenyn. Ett tryck på volymsymbolen stänger av 

ljudet och ett ytterligare tryck sätter på ljudet igen.  

 

Funktionen för hantering av ljud valdes att inte implementeras eftersom volymjustering 

finns tillgängligt på surfplattans hårdvara. Denna volymjustering är lättare och smidigare 

att använda än om en sådan funktion hade blivit implementerad i spelet. Till följd av 

tidsbrist prioriterades inte ljudet och implementerades därför inte.  

 

Figur 4.4.2 visar en version av huvudmenyn som innehåller en rullningslista för 

navigering till dem olika spelen. Denna version av huvudmenyn implementerades inte till 

följd av att antalet spel inte rättfärdigade behovet av en rullningslista. Designvalet 

undveks även för att användaren inte skulle bli förvirrad vid första anblick. Figur 4.4.3 

visar botten av huvudmeny 2 från figur 4.4.2. 

 

Implementationen av enbart ett spel gjorde att en mer specifik huvudmeny kunde 

utformas. Figur 4.4.4 visar en tidig version av den huvudmeny som slutligen 

implementerades. Menyn valdes att hållas grafiskt avskalad för att enklare tilltala 

användaren.  

 

Menyn innehåller en bild på ett träd med äpplen till vänster. Till höger i bild finns nio 

knappar med tillhörande siffror. Användaren trycker på dessa knappar för att ta sig till 

representerande nivå i spelet, (knapp nio till nivå nio). Ovanför knapparna finns spelets 

huvudlogga lokaliserad och en text med orden: ”Välj nivå”. Valet att lägga knapparna till 

höger i bild baserades på en studie [19] som visar att en majoritet av jordens befolkning är 

högerhänta. Detta designval underlättar därför tryckandet av knapparna för majoriteten av 

användarna. 

 

Figur 4.4.5 visar vad som händer när användaren väljer en nivå från huvudmenyn. 

Användaren möts av en animation som utgörs av en hand som drar ett äpple från ett träd 

till en korg. Animationen pågår och repeteras tills att användaren trycker på en spela-

knapp i mitten av skärmen. Animationen som spelas upp är en typ av prompt, (se sektion 

3.2). 

 

Figur 4.4.6 visar en oanvänd design av vad användaren möts av efter att animationen 

stängts av. Ett spelfält fyller upp större delen av skärmen. I nedre kanten av skärmen finns 

en meny tillgänglig för användaren. Denna meny innehåller en knapp för återgång till 

huvudmeny, en knapp för volymkontroll och två knappar för minskning och ökning av 

svårighetsgrad. Knapparna för volymkontroll och svårighetsgrad valdes att tas bort vid 

senare eftertanke. Anledningen till detta var för att det ansågs vara bättre om användaren 

började på första nivå och sedan klarade av nivåerna i rätt följd istället för att skippa 

nivåer. Till följd av tidsbrist hann inte ljudet implementeras, vilket gjorde knappen för 

volymkontroll onödig. Detta medförde att färre knappar tog upp plats på skärmen och 
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gjorde att spelets upplägg blev tydligare att uppfatta. Huvudmeny-knappen gjordes om till 

en paus-knapp. 

 

Det är viktigt att motivera barnet till att fortsätta genomföra samma övningar [bilaga 1]. 

För att kunna motivera barnet, utöver beröm, kan det vara bra att barnet får en slags 

belöning för väl genomfört arbete. Figur 4.4.7 visar ett förslag på ett belöningssystem som 

gynnar barnet när en övning avklaras. När en övning har genomförts utdelas en 

guldstjärna till barnet. Denna stjärna placeras i en meny högst upp på skärmen. När tio 

stjärnor har intjänats visar sig en symbol av ett paket. Detta paket visar att barnet har varit 

duktigt och förtjänar en riktig belöning av förälder eller lärare. Den riktiga belöningen kan 

vara i form av en glass, en leksak eller något annat som barnet föredrar [1]. Detta 

belöningssystem implementerades inte i den slutgiltiga prototypen till följd av tidsbrist. 

Däremot implementerades ett mindre belöningssystem. Se sektion 5.4 för mer 

information. 

 

Figur 4.4.8 visar en meny som innehåller tre knappar. Knapparnas innebörd och symboler 

ändras beroende på hur menyn öppnas. Väljer användaren att öppna pausmenyn visas en 

knapp för tillbaka till huvudmenyn, starta om nuvarande nivå och stäng pausmenyn. 

 

Om användaren misslyckas med övningen visas en version av menyn som ger användaren 

alternativen att gå tillbaka till föregående nivå för att förbättra förståelsen för övningen, 

starta om nuvarande nivå eller återvända till huvudmenyn [17]. Om användaren genomför 

övningen på ett korrekt sätt visas en version av menyn som ger användaren alternativen att 

återvända till huvudmenyn, starta om nuvarande nivå eller gå vidare till nästa nivå. 

Funktionen att alltid kunna återvända till en viss punkt i spelet ökar användarvänligheten 

och därför lades det tyngd på detta i skapandet av designen [20]. 

 

 

 
Figur 4.4.1 - Huvudmeny 1 

Meny med knappar som leder till fyra olika spel. 
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Figur 4.4.2 - Huvudmeny 2 - del 1 

Meny med knappar som ligger i en lista som inte användes. 

 

 
Figur 4.4.3 - Huvudmeny 2 - del 2 

Meny med knappar som ligger i en lista som inte användes. 

 

 

 
Figur 4.4.4 – Huvudmeny 3 

Meny med en bild till vänster och nio nivåknappar till höger. 
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Figur 4.4.5 - I ett spel – 1 

Animation visas. 

 

 
Figur 4.4.6 - I ett spel – 2 

Spelfönster som inte användes. 

 

 
Figur 4.4.7 – Förslag på ett belöningssystem 

Belöningssystem som inte användes. 
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Figur 4.4.8 – Meny 

Meny med tre knappar som visas när användaren pausar spelet. 

 

4.5 Grafisk design 

 

Den grafiska designen för spelet valdes till att vara enkel och tydlig för användaren. 

Avsaknaden av detaljer var ett medvetet val, eftersom barn med autism har en tendens att 

fokusera mer på detaljer än helheten [bilaga 1]. Till följd av detta valdes grafik med 

tydliga symboler. 

 

Större delen av grafiken, som frukt, korgar och träd, hittades på diverse hemsidor för 

gratis nedladdning [21]. Specifika objekt för spelet, (knappar, bakgrund och logga), 

designades från grunden. 

 

4.6 Problem med design 

 

Den design som visas i figur 4.4.6 valdes inte eftersom den ansågs vara klumpig för 

användaren. Övningarna innehåller många dragrörelser och det finns en chans att 

användaren av misstag kommer åt huvudmeny-knappen eller höjer/sänker 

svårighetsgraden omedvetet. Till följd av detta var det tänkt att knapparna skulle gömmas 

i en dold meny i botten av skärmen. En pil till vänster i nedre delen av skärmen skulle 

kunna interageras med och därmed göra menyn synlig.  

 

Efter noga övervägande beslutades det att den dolda menyn skulle tas bort eftersom 

antalet knappar inte rättfärdigade behovet av en dold meny. Knapparna för 

svårighetsgradsjustering togs bort eftersom det framstod som överflödigt för användaren 

att ställa in svårighetsgrad. Användaren får istället arbeta sig uppåt till svårare övningar än 

att direkt hoppa till dem, vilket fördjupar förståelsen för övningen. Istället beslutades det 

att en paus-knapp skulle ligga i nedre delen av vänstra hörnet. Interaktion med denna 

knapp skulle öppna en pausmeny med olika val för användaren. 

 

Storleken på paus-knappen valdes att bli mindre än spela-knappen för att inte distrahera 

användaren. Till följd av tidsbrist prioriterades det visuella framför det auditiva, vilket 

medförde att varken ljud eller musik implementerades i den slutgiltiga prototypen [bilaga 

1]. 
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5 Implementation 
 

5.1 Val av plattform 

 

Spelet valdes att utvecklas till en Microsoft surfplatta, (surface) [22]. Detta val gjordes 

eftersom företaget Spree AB är en Microsoft-certifierad partner och därför kunde 

tillgodoge kompetens och bra användaranalyser av spelet. Spelet var från början tänkt att 

utvecklas för både surfplatta och telefon, men till följd av tidsbrist utvecklades spelet 

enbart till surfplatta. Detta val gjordes för att en surfplatta är större och är därför lättare att 

använda, rent fysiskt. 

 

5.2 Implementationen 

 

Spelet implementerades i Visual Studio 2013 som ett Windows 8 projekt, eftersom 

applikationer till Microsoft Surface-plattor kräver Windows 8. Spelet kodades i 

programmeringsspråket C# och med hjälp av spelramverket MonoGame [23]. 

 

MonoGame är en Open Source-implementation, (källkod som är gratis), av ramverket 

Microsoft XNA 4.0 [24]. MonoGame valdes eftersom ramverket gör det enkelt att 

utveckla spel mellan olika plattformar. Spelet hårdkodades först för att snabbt få fram en 

spelbar prototyp för testning. När spelets struktur hade bestämts kunde kodningen göras 

mer generell som exempelvis spelets upplösning och objektens positioner på skärmen. 

 

5.3 Problem med implementationen 

 

Det största problemet med implementationen var att få MonoGame att fungera med Visual 

Studio 2013. En stor del av tiden ägnades åt att få detta att fungera. En del buggar gjorde 

att kodandet tog längre tid än beräknat, men åtgärdades. Det var även problem med 

hanteringen av SpriteFonts, (typsnitt). Dessa behövde importeras till Visual Studio 2013 

från en tidigare version av Visual Studio, vilket var tidskrävande och krävde eftertanke. 

 

Utöver ovanstående problem gick implementationen bra och det var en lärorik process i 

projektet. 
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5.4 Exempel från applikationen 

 

Figurerna nedan visar bilder från den färdiga applikationen. 

 

När användaren startar spelet visas huvudmenyn. Siffrorna på knapparna till höger i figur 

5.4.1 indikerar vilken nivå användaren kommer till om en tryckning utförs. Figuren visar 

att alla nivåer förutom den första är låsta. Användaren måste klara av en nivå innan den 

efterkommande nivån låses upp. Efter att användarundersökningen hade genomförts 

ansågs det nödvändigt att göra bakgrunden transparent för att undvika missförstånd med 

vad som går att interagera med. Detta medför att nivå-knapparna står i fokus för 

användaren. Knapparna placerades till höger för en studie visar att majoriteten av jordens 

befolkning är högerhänt [19]. 

 

Figur 5.4.2 visar nivå 1 som initieras när användaren har valt att trycka på nivån i 

huvudmenyn. Användaren möts av en animation som demonstrerar att äpplet ska dras till 

korgen. I mitten av skärmen finns en spela-knapp tillgänglig. Animationen repeteras fram 

tills att användaren trycker på spela-knappen. Spela-knappen gjordes stor för att få 

användaren att vilja trycka på den. Om användaren trycker på spela-knappen innan 

animationen eller uppfatta syftet av nivån hinner uppfattas, återkommer animation efter 10 

sekunder om användaren inte har lyckats dra äpplet till korgen. Denna tidsinställda 

hjälpmekanism uppkommer enbart på de två första nivåerna för att användaren ska förstå 

syftet med övningen. Därefter ska användaren ha greppat upplägget av spelet. Frukternas 

utseende och plats på skärmen slumpas fram av en slumpgenerator.   

 

Längst ner i vänstra delen av figuren visas knappen som öppnar paus-menyn. Denna 

knapp valdes att göras mindre eftersom den inte ska dra fokus från spelet. Trädets position 

och korgens position placerades ut på skärmen av samma anledning som nivå-knapparna i 

figur 5.4.1 [19]. 

 

Figur 5.4.3 visar vinstmenyn som användaren möts av när en nivå är avklarad. Menyn 

utdelar en guldstjärna som belöning tillsammans med texten ”Bra Jobbat!”. Användaren 

kan i detta läge välja att återgå till huvudmenyn, spela om nivå eller gå vidare till nästa 

nivå [bilaga 1]. 

 

Om användaren misslyckas med att dra äpplet till korgen för många gånger, visas menyn 

från figur 5.4.4. I denna meny kan användaren välja att gå tillbaka till en föregående nivå 

för att träna på en lättare nivå, försöka på samma nivå igen eller återgå till huvudmenyn. 

 

Knappen längst ner i vänstra hörnet av figur 5.4.5 öppnar paus-menyn. Användaren kan 

välja att återgå till huvudmenyn, starta om nuvarande nivå eller stänga paus-menyn via 

avbryt-knappen. 

 

Figur 5.4.6 visar nivå 7, där en ny frukt och korg har introducerats. På den här 

svårighetsgraden har färgerna och formerna av frukterna ändrats. Det finns både röda och 

gröna äpplen som visas i figuren. Detta introduceras för att användaren ska förstå att ett 

äpple kan ha olika form och färg, men samtidigt tillhöra samma kategori av frukt. När ett 

grönt äpple dras till äppelkorgen byts omslagsbilden på korgen ut mot den frukt som 

användaren drog till korgen. Detta gör att användaren ständigt bli påmind om att korgen 

inte bara ska innehålla en viss färg av en frukt, utan olika typer av just den frukten. 
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Figur 5.4.7 visar den sista nivån i spelet, nivå 9. På den här nivån byter fruktkorgarna plats 

med varandra för att användaren inte ska klara av nivån på rutin, utan istället tvingas tänka 

till. Figur 5.4.8 visar huvudmenyn när användaren har klarat av alla nivåer. Alla nivå-

knappar är upplåsta och prydda med en liten guldstjärna. En stjärna indikerar att nivån är 

avklarad. 

 

 
Figur 5.4.1 – Huvudmenyn 

Huvudmeny med nio nivåknappar. 

 

 
Figur 5.4.2 – Nivå 1 

Spelfält med animation. 
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Figur 5.4.3 – Vinstmenyn 

Meny som visas när användaren klarat av en nivå. 

 

 
Figur 5.4.4 – Game Over-menyn 

Meny som visas när användaren har misslyckats med en nivå. 

 

 
Figur 5.4.5 – Paus-menyn 

Meny som visas när användaren pausar spelet. 
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Figur 5.4.6 – Nivå 7 

Två korgar uppkommer för att försvåra övningen. 

 
Figur 5.4.7 – Nivå 9 

Korgarna har bytt plats på varandra för att försvåra övningen ytterligare. 

 

 
Figur 5.4.8 – Huvudmeny 2 

Meny som visas när alla nivåer är avklarade. 
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6 Resultat av användarundersökningen 
 

6.1 Olika testgrupper 

 

Prototypen testades på tre olika testgrupper. Första testgruppen var barn och personer med 

autism. Den andra testgruppen var personalen på Spree AB, som är kunnig gällande 

interaktionsdesign och skapandet av applikationer för barn med autism. Den resterande 

testgruppen utgjordes av personalen på Autismcenter för små barn. 

 

Dessa tre testgrupper valdes för att få bred feedback som skulle kunna användas för att 

förbättra spelet. Platserna för användarundersökningarna gjordes i hemmamiljöer, på 

Spree ABs huvudkontor i Stockholm, på Autismcenter för små barn i Stockholm och på 

Hildur Ottelinskolan i Uppsala. 

 

6.2 Personer med autism 

 

För att genomföra en användarundersökning på personer med autism krävs hänsyn 

gällande de etiska frågorna kring autism. En testplan för ändamålet eftersöktes, men 

hittades inte. Därför fick en egen och unik testplan skapas från grunden. Målet med 

testplanen var att göra undersökningen trygg och etiskt korrekt för testpersonerna. 

Testplanen [bilaga 2] togs fram från förstudierna som genomfördes i början av projektet 

tillsammans med tips från personalen på Autismcenter för små barn [bilaga 3]. 

Användarundersökningen genomfördes på personer med autism i varierande åldrar för att 

se hur utmanande spelet höll sig i förhållande till åldern hos testpersonerna. Samtliga 

testpersoner fick godkännande av föräldrar eller lärare att genomföra 

användarundersökningen. 

 

6.2.1 Pojke 1 

 

Pojken var 7 år gammal och diagnostiserad med autistiskt syndrom och gravt 

förståndshandikapp. Pojken hade tidigare erfarenhet med pekskärmar. Spelet startades och 

pojken möttes av huvudmenyn. Till en början förstod inte pojken vad han skulle göra. Han 

försökte trycka på en av de låsta nivåerna. Efter några sekunder började pojken trycka på 

alla närliggande knappar och fick igång spelet. 

 

När den inledande animationen visades väntade pojken på att den skulle avslutas. Efter en 

stund tryckte pojken på play-knappen och animationen försvann. Han tog tag i ett äpple i 

trädet och drog det till korgen. Pojken var noga med att lägga äpplet i mitten av korgen. 

När vinst-menyn visades tryckte pojken direkt på knappen för nästa nivå. Uppkomsten av 

andra färger på äpplena störde inte pojken, han lade äpplena korrekt i korgen. När första 

apelsinen dök upp försökte han lägga den i äppelkorgen, men slutade när han såg att 

apelsinen studsade tillbaka till trädet. 

 

Pojken lyckades sortera frukterna korrekt när apelsinkorgen uppkom bredvid äppelkorgen. 

I mitten av användarundersökningen började pojken skratta efter att han hade klarat av en 

nivå. Mot slutet av undersökningen såg pojken ut att tappa koncentration genom att han 

börja flacka med blicken.  
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6.2.2 Pojke 2 

 

Pojken var 9 år gammal och diagnostiserad med autism och lättare förståndshandikapp. 

Pojken hade tidigare använt pekskärmar. När huvudmenyn dök upp tryckte han på 

knappen för nivå ett. Likt den tidigare pojken väntade han på att animationen skulle ta 

slut, men när den inte gjorde det trodde pojken att han var tvungen att trycka på 

handsymbolen. Han försökte följa handsymbolen med sitt finger. En subtil prompt i form 

av en pekning på play-knappen utfärdades. Pojken tryckte till följd av prompten på play-

symbolen för att börja spela. 

 

Till en början tvekade pojken på att dra äpplet till korgen. Han försökte trycka på 

äppelsymbolen på korgen istället. När ingenting hände tryckte han på äpplet i trädet och 

insåg att det gick att dra. Pojken drog äpplet till korgen och tryckte på knappen för nästa 

nivå när vinst-menyn visades. Pojken lyckades genomföra de efterkommande nivåerna 

korrekt utan några problem. Mot de sista två nivåerna såg det ut som om pojken tappade 

intresse för spelet. Han började prata och tittade bort från skärmen, men slutförde de två 

sista nivåerna utan några problem.  

 

6.2.3 Pojke 3 

 

Pojken var 5 år gammal och diagnostiserad med autism. Han hade tidigare använt sig av 

pekskärmar. Spelet startades och pojken möttes av huvudmenyn. Han funderare en stund 

och försökte dra äpplet i huvudmenyn, men efter fyra försök tryckte han på knappen för 

nivå ett. När animationen visades försökte pojken dra äpplet i trädet till korgen. Efter 

några försök tryckte han på spela-knappen. Pojken tog tag i ett äpple och drog det till 

korgen. När vinsmenyn visades tryckte pojken på knappen för nästa nivå. Pojken klarade 

av de efterkommande nivåerna fram till nivån där en apelsin dyker upp i trädet. Pojken 

utbrast: ”apelsin”. Han försökte dra apelsinen till äppelkorgen flera gånger i rad. Efter sju 

misslyckade dragningar visades ”Game Over”-menyn. Pojken tryckte på knappen för 

omstart av nivå och drog bara äpplena till korgen.  

 

På nivån när en till korg introduceras hade pojken svårt med att sortera rätt. Pojken drog 

alla frukter till korgen längst till höger, vilket resulterade i att alla apelsiner åkte tillbaks 

till trädet. Efter några försök sorterade pojken rätt och kunde avancera till nästa nivå. Vid 

nivå 8 började pojken tappa intresse och började prata om andra spel som han hade spelat. 

En prompt i form av en handrörelse användes för att visa att pojken skulle sortera färdigt 

frukterna. När pojken kom till nivå nio valde han att trycka på knappen för pausmenyn. 

Han valde att återgå till spelet när han såg alternativen. 

 

Pojken började dra äpplena frenetiskt över skärmen och sa: ”Vatten! Kasta i vattnet!”.  

Det som pojken menade var att han tyckte att bakgrunden såg ut som vatten och att han 

ville kasta frukterna i vattnet istället för att lägga dem i korgen. Pojken fick en verbal 

prompt om att lägga frukterna i korgarna. När han hade genomfört detta var övningen 

färdig och beröm utdelades till pojken. 
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6.2.4 Man 1 

 

Mannen var 20 år gammal och diagnotiserad med autistiskt syndrom och gravt 

förståndshandikapp. Mannen hade använt pekskärmar förut. När huvudmenyn dök upp 

blev han något fundersam. Han trodde att äpplena i huvudmenyn gick att dra på och därför 

försökte han dra dem till korgen. Efter några försök insåg han att det inte gick och tryckte 

istället på knappen för nivå ett. 

 

När spelet hade laddat första nivån förstod han upplägget. Han tryckte på spela-knappen 

för att stänga av animationen. Han drog äpplet snabbt till korgen, men tappade det några 

gånger på vägen. Han drog äpplet långsammare och tappade inte det den här gången. 

Detta uppfattades inte som en motorisk funktionsnedsättning hos mannen utan mer som 

om plattan inte riktigt registrerade fingerrörelsen som mannen gjorde. 

 

När nivån var avklarad uppkom vinstmenyn. Mannen tryckte på symbolen för att gå 

vidare till nästa nivå. Efter att mannen hade klarat av fyra nivåer tryckte han på paus-

knappen och valde att återgå till huvudmenyn. Han försökte dra äpplena i huvudmenyn 

igen, men efter en stund tryckte han på den knapp som representerade den aktuella nivån 

som han avslutade vid. Mannen klarade av alla nivåer utan att misslyckas. Han lade ifrån 

sig surfplattan när han var färdig.  

 

 
Figur 6.1 – Bild från när mannen testade spelet. 
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6.3 Personalen på Spree AB 

 

Personalen på Spree AB fick testa spelet flera gånger under projektets gång. Detta är en 

samling av feedback och observationer från när spelet testades. Personalen som testade 

spelet arbetade som interaktionsdesigners och en av personerna hade själv ett barn med 

autism. Personalen gav tydlig och konstruktiv feedback gällande interaktionsdesignen och 

spelflödet. 

 

Huvudmenyn ansågs vara en aning missledande eftersom det såg ut som om det gick att 

dra äpplen från trädet till korgen. Det påpekades att något behövde åtgärdas för att slippa 

missförstånd. Utan texten: ”Välj nivå”, trodde några i personalen att man skulle räkna 

äpplena i trädet och trycka på rätt sifferknapp. 

 

Symbolerna i spelets menyer ansågs vara för otydliga och skiljde sig åt för mycket. Enligt 

personalen behövde symbolerna vara lika stora och ha enhetliga färger annars kunde det 

finnas en chans att barnet missuppfattar vad som ska tryckas på. När någon försökte 

trycka på paus-knappen medan animationen visades fungerade inte knappen. Personalen 

upptäckte flera buggar vid frenetiskt dragande av frukt och in- och uthoppning i menyer. 

 

I övrigt ansåg personalen på Spree AB att spelflödet var bra. Det var enkelt att navigera 

sig mellan menyer och dragandet av frukterna fungerade bra. 
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6.4 Personalen på Autismcenter för små barn 

 

En fungerande prototyp visades för personalen på Autismcenter för små barn. Fem 

kvinnor i varierande åldrar och erfarenhet gällande barn med autism fick ge feedback 

angående den kvalitativa nivån på spelet.  

 

En kvinna anmärkte på att spelet kunde utvecklas ännu mer genom tilläggning av musik 

för att höja upplevelsen för barnet. Om barnet får höra en form av fanfar vid avklarad nivå 

kan motivationen höjas för att barnet ska fortsätta spela. Samtidigt nämnde en annan 

kvinna att ljud inte bör överanvändas. Om ett roligt ljud hörs när ett äpple eller en apelsin 

har felplacerats kan barnet fortsätta göra det för att det är kul och inte för att det är rätt. 

 

En större del av personalen menade att en vidareutvecklad version av spelet skulle kunna 

innehålla statistik över hur bra barnet har klarat av övningarna. De ville gärna se hur ofta 

barnet hade tappat en frukt eller hur ofta en frukt hade placerats i fel korg. På det sättet går 

det att se på ett ungefär hur väl barnet har förstått övningen. 

 

Personalen påpekade att användningen av en surfplatta var ett bra val eftersom det är 

lättare för barn att ta in information via skärm. Anledningen till detta anses bero på att det 

är bra och tilltalande med en avgränsad yta där barnet har full kontroll på vad som händer 

på skärmen. Dessutom kan barnet göra övningarna i sin takt. Om samma övning 

genomförs med pappersmodeller eller liknande kan det vara tidskrävande om modellerna 

måste läggas i ordning efter varje gång övningen har genomförts. 

 

När det gällde förbättringar kring spelet ansåg många i personalen att det skulle kunna gå 

att utöka antalet frukter som dyker upp i trädet. Platserna för korgarna och trädet skulle 

kunna ändra positioner för att tvinga barnet att tänka till extra. 

 

Generellt ansåg personalen att spelet var bra och hade potential i pedagogiskt syfte. Spelet 

skulle kunna hjälpa barn att sortera saker i verkliga livet och framför allt förbättra sin 

motorik. Det är ett vanligt förekommande problem för barn att lära sig peka med fingret. 

Med hjälp av spelet övas omedvetet motoriken när frukterna dras till korgarna [bilaga 4]. 

 

6.5 Analys av användarundersökningen 
 

Att låta olika grupper av människor testa spelet var bra eftersom alla hade olika perspektiv 

på hur de använde spelet. Personerna med autism spelade spelet. Personalen på Spree AB 

utförde en kvalitetskontroll gällande interaktionsdesign och spelflöde. Personalen på 

Autismcenter för små barn tittade på innehållet och kvalitén av övningen. Återkopplingen 

från dessa tre grupper av människor har varit intressant och givande. Bra synpunkter 

gällande innehåll och design togs upp. Interaktionsdesignmässiga- och kodmässiga 

problem hittades och många hann rättas till under projektets begränsade tidsram. 
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7 Slutsatser 
 

Projektet har varit väldigt givande och lärorikt på både ett professionellt och personligt 

plan. Möjligheten att ha utvecklat projektet på plats hos Spree AB har varit inspirerande. 

Personalen har kommit med bra feedback och konstruktiv kritik som har påverkat 

projektet i en positiv riktning, vilket framkommer i den slutgiltiga prototypen. Samarbetet 

med Autismcenter för små barn har varit avgörande för projektets kvalitativa innehåll. 

Eftersom personalen har stor erfarenhet av barn med autism har deras tips och råd varit 

essentiella i skapandet av projektet. 

 

Själva skapandet av projektet gick relativt smärtfritt. Det största problemet som stöttes på 

var tidsbristen som gjorde att antalet spel och idéer fick strykas från prototypen. Detta 

medförde att antalet nivåer enbart blev nio stycken, ljudeffekter och musik hann inte 

implementeras och variationen av olika frukter som skulle dyka upp i trädet blev färre. På 

ett sätt var tidsbegränsningen bra, för det gjorde att en projektplan var tvungen att följas. 

Projektet hade kunnat bli för stort och ofokuserat om tiden hade varit obegränsad. 

 

Övriga problem som stöttes på var att MonoGame var knepigt att få att fungera 

tillsammans med Visual Studio 2013. Detta gjorde att tiden rann iväg men inte på ett 

förödande sätt. Under utvecklingstiden uppkom sjukdom hos utvecklaren, vilket gjorde att 

tid rann iväg även där. Implementationen av projektet gick bra, trots att utvecklaren aldrig 

utvecklat till Windows 8 förut. Olika buggar gällande spelvillkor uppkom men löstes 

snabbt. 

 

Antalet personer med autistiskt syndrom som testade spelet hade kunnat vara fler, men på 

grund av tidsbrist hann inga fler möten bokas in. Användarundersökningen som gjordes 

gav bra och konstruktiv kritik på projektet, eftersom den innefattade olika typer av 

människor med olika perspektiv på spelet. Något som framkom i användarundersökningen 

var att spelet var aningen för lätt för den tänka målgruppen och hade behövt fler kategorier 

för barnen att sortera. Det skulle gå att förtydliga spelets instruktioner genom att 

exempelvis skapa en bättre inledningsanimation. Grafikens färger skulle kunna förbättras 

för att förtydliga element i spelet och undvika förvirring hos barnet. 

 

Fortsatta förbättringar av spelet skulle vara roligt att göra och skulle kunna pågå i 

evigheter. Personalen på Autismcenter för små barn menade att det skulle kunna gå att 

vidareutveckla konceptet med ytterligare kategorier för barnet att sortera. Frukter kan 

bytas ut mot bilar, maträtter eller liknande. Slumpmässigheten skulle kunna utökas genom 

att trädet och korgarna ändrar plats på skärmen, vilket skulle kräva att barnet tvingas 

koncentrera sig mer. Ljudeffekter och musik skulle kunna läggas till för att förbättra 

upplevelsen för barnet.  

 

Jag känner mig nöjd med spelet eftersom personer med autism förstod upplägget och 

lyckades genomföra övningarna i spelet. Projektet i helhet har varit en fantastiskt lärorik 

upplevelse för mig och har givit mig insikt i ämnet autism. Faktumet att jag själv har en 

lillebror som är autistisk gör att projektet blir betydelsefullt för mig och gör mig dessutom 

mer insatt i hur en autist tänker. 

 

Jag skulle väldigt gärna vilja arbeta med lika betydelsefulla projekt i framtiden.  
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9 Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 – Intervju med Ulrika Långh 

 

Denna intervju med Ulrika Långh, program- och utvecklingsansvarig på Autismcenter för 

små barn, genomfördes den 12 mars 2014. 

 

Fråga: Vad behöver tränas på i tidig ålder, (3-9), hos autistiska barn? 

 

Svar: Språkliga begrepp, kommunikation, förståelse för abstraktioner, att sätta sig in i 

någon annans perspektiv, (theory of mind). Egentligen allt från att få barnet att förstå hur 

man leker med en leksak till hur barnet lär sig att äta själv. Det är väldigt individuellt på 

vad som behöver tränas. En utvärdering får göras med åtanke på hur svår autismen är och 

hur grov den eventuella förståndshandikappningen är.  

 

Fråga: Finns det någon metod som är bättre än någon annan i utlärningssyfte? 

 

Svar: De flesta har lättare att tolka information med bilder än att lyssna. Det kan vara 

svårare att behålla ljudmässig information. Därför är bilder bra för förståelse men också 

för att bli självständig. Om en bild på en matsal ges till barnet kan barnet gå mot matsalen. 

Om barnet glömmer bort vad uppgiften var kan bilden upplysa och påminna. Om istället 

instruktionen gavs i verbal form kanske barnet glömmer bort instruktionen och hittar 

något annat som fångar intresset. 

 

Fråga: Hur ska man belöna barnet när en övning har blivit korrekt genomförd? 

 

Svar: Beröm ska vara tydligt och givande när barnet gör rätt. Belöningen ska vara något 

som barnet gillar. Ett exempel kan vara att barnet får en bild på en säck med pengar varje 

gång en övning genomförs korrekt. Om barnet kan samla ihop tio bilder på säckar med 

pengar kanske barnet belönas med en glass av sina föräldrar eller lärare. Detta gör att 

barnet ser en mening med att göra övningen och vill återkomma till det. Det blir även 

lättare för barnet att lära om barnet vill göra övningen och tycker att det är kul. Man får 

helt enkelt anpassa belöningen efter prestationen hos barnet.  

 

Fråga: Vilka typer av instruktioner bör man ge barnet inför en övning? 

 

Svar: Om man ger barnet för långa meningar kan förvirring uppstå. Därför är det viktigt 

med kortare och precisa instruktionen som barnet enklare kan ta till sig. Några exempel är 

"kom", "sitt" och "titta". 

 

Fråga: Vad bör man undvika när man skapar en övning för barn med autism? 

 

Svar: Man bör undvika att barnet missförstår övningen och lär sig något felaktigt. Ett 

exempel är om övningen går ut på att sortera olika föremål och alla föremål i samma 

kategorier är av samma färg. Detta kan medföra att ett barn kanske tror att en regnjacka 

och byxor hör ihop för att båda är gula och inte för att de är kläder. Därför är det viktigt 

med tydliga instruktioner av övningen så att barnet förstår vad som ska utföras. 

 

Fråga: Hur bör man försvåra övningar och samtidigt ge bredd i utlärandet? 
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Svar: För att försvåra saker och se att barnet faktiskt har förstått övningen kan man lägga 

in variationer av samma saker. Om övningen går ut på att sortera bilder på bilar, kan det 

vara bra att variera bilderna på bilarna. Vissa bilder kan vara tecknade, vissa bilder kan 

vara fotografier, vissa bilder kan vara i 2D, vissa kan vara i 3D osv. Om man har med för 

mycket information i en bild kan det bli förvirrande för barnet. De flesta autistiska barn 

ser detaljer lättare än något annat i bilder. Ett barn kan para ihop två bilder på bilar för att 

det kan finnas en liten blomma gömd i båda bilderna, inte för att det är två bilar i sig. 

Detta är viktigt att tänka på. Para ihop det viktiga, inte detaljerna. 

 

Fråga: Finns det några särskilda saker att tänka på i utformandet av spelet? 

 

Svara: Tänk på att autistiska barn varken tolkar eller letar efter sociala kopplingar till 

saker och ting. Om övningarna går ut på att tolka sociala händelser behövs aktioner som 

orsakar och härleder dessa sociala händelser för att barnen ska förstå. 
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10.2 Bilaga 2 – Testplan för användarundersökning 

 

Denna testplan med riktlinjer skapades utifrån informationen som insamlades från 

förstudien kring projektet, samt från intervjun med Ulrika Långh. Denna testplan följdes 

när användarundersökningen med de autistiska personerna genomfördes. 

 

 Visa tålamod om barnet inte först visar intresse eller om barnet tar lång tid på sig 

att genomföra övningen. 

 

 Berätta inte för barnet vad som ska göras. Låt barnet försöka själv fram tills det 

syns att barnet inte vet vad som ska göras. 

 

 Om barnet inte förstår anvisningarna i spelet, visa fysiskt. Visa först med subtila 

anvisningar genom en instruktion. Visa gradvis tydligare och slutligen genom att 

exempelvis föra barnets finger till den plats på skärmen som är rätt.  

 

 Tjata inte på barnet. För många instruktioner kan göra det förvirrande för barnet att 

förstå vad som ska göras. Låt bilder tala eller använd korta instruktioner. 

 

 Beröm barnet för att höja motivationen när barnet testar spelet. 

 

 Håll undersökningen kort eller tills det att barnet klarat av nivåerna i spelet. 

Undvik att få barnet att tröttna. 

 

 Tvinga inte barnet till något. Om barnet inte vill sitta vid ett bord och testa spelet, 

låt barnet välja en bekväm och trygg miljö. Om barnet inte vill genomföra 

undersökningen, vänta till ett annat tillfälle. Barnet kommer inte kunna 

koncentrera sig ordentligt utan egen vilja. 

 

 Notera vad barnet säger eller gör. Observera allt. Något som är tydligt för dig 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det uppfattas som tydligt för ett barn med 

autism. 

 

 Ge barnet en belöning av någon form när barnet genomfört undersökningen 

korrekt. Konsultera med förälder eller lärare om vad barnet tycker om och ge en 

belöning, som t.ex. en klubba, glass eller liknande. 
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10.3 Bilaga 3 – Tips från personalen på Autismcenter för små barn  

 

Dessa tips för att utveckla övningar åt barn med autism gavs av personalen på 

Autismcenter för små barn. 

 

 För att veta vad ett barn med autism behöver öva på, ska man titta på vad barnet 

kan och inte kan. Se styrkorna och svagheterna hos barnet. 

 

 Det är viktigt att ha olika nivåer på övningar. Det ska kunna gå från lätt till svårt.  

 

 Barnet ska lära sig att generalisera. Även om övningen utförs på en surfplatta ska 

barnet gärna kunna applicera sina kunskaper på verkliga saker utanför skärmen. 

 

 Ljudeffekter kan vara bra och motiverande för barnet. En fanfar som indikerar att 

barnet har gjort något bra kan förhöja motivationen hos barnet. Används 

ljudeffekter och musik på fel sätt kan däremot barnet bli rädd eller missförstå 

innebörden av ljudet. 

 

 Lägg in slumpmässighet. Barn med autism har en tendens att förlita sig på rutin. 

Se till att saker och föremål slumpmässigt dyker upp på skärmen så att barnet lär 

sig innebörden av övningen. 

 

 Att få information via en skärm är bra eftersom det är avgränsat och 

kontrollerat. Barnet tycker om den här typen av lärosätt, eftersom barnet själv 

bestämmer i det avgränsade gränssnittet. 

 

 Barnet får snabbare respons via skärm. Om en person ska ge barnet respons kan 

olika långa väntetider ske, vilket kan göra barnet ointresserat. 
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10.4 Bilaga 4 – Informationsblankett för användarundersökning  

 

Användarundersökning gällande spel för barn med autism 

 
Vad? 

 

Jag heter Robin Cocks och studerar vid Mälardalens högskola i Västerås. Jag utför ett 

examensarbete hos Spree AB i Stockholm. Examensarbetet går ut på att skapa ett spel för 

barn med autism i åldrarna 3 – 9. 

Jag letar efter barn som kan testspela spelet. Undersökningen kan genomföras i samband 

med ett möte på autismcenter för små barn. 

 

Varför? 

 

En användarundersökning genomförs för att se om spelet fungerar för den tänkta 

målgruppen. Undersökningen ger mycket feedback som kan användas till att göra spelet 

bättre. 

 

Information om spelet och användarundersökningen: 

 

 Spelet är utvecklat till en pekskärm. Barnet använder sitt finger för att spela 

 Spelet går ut på att barnet ska plocka olika frukter från ett träd och sedan placera 

dessa frukter i olika korgar 

 Undersökningen tar cirka 5 – 10 minuter 

 Undersökningen är helt anonym 

 Undersökningen kräver inga förkunskaper av barnet gällande spel eller pekskärmar 

Vad kommer denna undersökning användas till? 

 

Undersökningen är helt anonym. De enda sakerna som jag kommer behöva skriva i min 

examensrapport är vilken ålder och vilket kön testpersonen har, samt hur personen spelade 

spelet. Detta utförs för att kunna jämföra resultaten mellan olika testpersoner och för att 

kunna utvärdera spelet. 

 

När? 

 

Användarundersökningen skulle behöva genomföras så snart som möjligt. 

 

Sekretess 

 

Jag kommer respektera dem sekretessregler som gäller på Autismcenter för små barn och 

kommer ej att dokumentera eller på annat sätt föra vidare den information som jag tar del 

av under mitt besök. 

 

Underskrift: Robin Cocks 

 

 

Kontaktuppgifter 
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Om ni är intresserade av att testa spelet är ni varmt välkomna att höra av er. 

 

Email: rcs10001@student.mdh.se 

 

Tack! 

//Robin 
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