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Inledning 
Detta dokument ämnar presentera det projektarbete som vår grupp genomfört under de tio sista 

veckorna under vårterminen 2009. Arbetet är uppdelat i fyra olika faser, första fasen utgör research 

där vi skapat oss en översiktlig bild av vad som ska skapas och till vem. fas 2 utgör strategifasen, i 

denna del av arbetet så avser man att skapa sig en mer nyanserad och heltäckande uppfattning av 

problembeskrivningen, denna fas avslutas med att man tar ut en riktning för projektet, - en strategi. 

Den tredje fasen är designfasen, där jobbar man med designen i omgångar tills det att önskat resultat 

uppnåtts. I den fjärde och sista fasen så presenteras arbetet. 

Uppdragsgivare 
Sjöhistoriska museet, Stockholm, projektledare är Tove Frambäck. 

 
Sjöhistoriska museet 

Fas 1 
Avsnittet avser presentera resultatet av den research som utförts under den första fasen i arbetet 

med detta projekt. Cooper, Reimann & Cronin (2007:52) menar att research för en ny produkt alltid 

ska börja med att undersöka och skapa en förståelse för de affärsmässiga och tekniska aspekterna 

som omger produkten. Enligt Cooper et al. (2007:53) så kan denna information med fördel samlas in 

genom intervjuer med så kallade stakeholders. Med en stakeholder så menar Cooper et al. (2007:53) 

en auktoritetsperson hos beställaren som har ansvar över arbetet med att ta fram en ny produkt. 

Sharp, Rogers & Preece (2007:430) definierar en stakeholder som en person som på något sätt 

kommer att påverkas av en produkt eller som direkt eller indirekt har inflytande över vad som ska 

designas. Grundat på ovanstående så genomförde vi en intervju med projektledaren Tove Frambäck, 

närvarade gjorde också museets IT-ansvarige, Stefan Evensen. Nedan följer resultatet av den 

intervjun. 

Bakgrundsinformation 
Sjöhistoriska museet tillhör statens maritima museer. De har som 

uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, 

skeppsbyggeri och sjöförsvar. Utställningen innefattar bland annat 

en permanent samling av tusentals båtmodeller, tavlor och andra 

sjörelaterade föremål från gångna sekel. Museet är stationerat i 

anslutning till Stockholms museipark. Man har årligen 93 000 

besökare och i huset arbetar cirka 25 personer. Intentionen med 

verksamheten vid museet är att man ska vara ett kulturhistoriskt 

museum som tar vara på de mjuka värdena och inte bara fokuserar 

på tekniska aspekter.  

Museet står för närvarande i startgroparna med att sätta upp en ny 

upplaga av sin basutställning. Vid dags datum så befinner sig 
Amphions akterspegel, objekt som 

ingår i den nuvarande utställningen 
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projektgruppen i planeringsfasen, de samlar in idéer om hur de skulle kunna sätta upp en ny 

reviderad utställning med mer interaktivitet. Utställningen har idag ett högst begränsat antal 

interaktiva element. Det finns i anslutning till huvudbyggnaden ett annex som kallas båthall 2 vilket 

endast är öppet under sommarhalvåret, denna byggnad innefattas inte i planerna för 

ombyggnationen. 

Syfte 
Beställaren har gett utryck för att syftet med att sätta samman en utställning med fler interaktiva 

objekt är att stärka sin konkurrenskraft gentemot andra upplevelsebaserade aktiviteter. Vidare så 

ämnar man att genom att levandegöra sin utställning stärka sin marknadsföringskraft samt främja ett 

aktivt lärande. 

Syfte med vårt uppdrag 
Syftet med vår delaktighet i projektet är att konstruera och presentera potentiella interaktiva 

lösningar till den nya utställningen. 

Målgrupp 
Beställaren identifierar tre målgrupper för basutställningen och deras historiska arkiv: Familjer, 

skolbarn och sjöfartsnäringen, näringslivet, universitet och institutioner samt universitets och intern 

forskning.  Basutställningen vänder sig dock främst till familjer och skolbarn. Entrén är gratis för alla 

t.o.m. 18 år men majoriteten av besökande barn bedöms vara i åldrarna 2-12. Således är det denna 

åldersgrupp som de interaktiva elementen främst ska anpassas för. 

 

Den prioriterade målgruppen, bilderna tagna i sjöhistoriska museets lekrum 

Övriga aktiviteter 
Museet bedriver idag kommunikativa aktiviteter som tar form genom broschyrer och en hemsida. En 

koppling mellan hemsidan och utställningens interaktiva element skulle vara tänkbar. Vidare så skulle 

museet i sina kommunikativa aktiviteter kunna använda sina nya mera interaktiva utställning som ett 

marknadsföringsargument när de ska försöka öka sitt besökarantal. 

Budget och begränsningar 
Då arbetet med detta projekt sker under skoltid och som en del av kursplanen så står budgeten för 

arbetet på noll kronor. Resultatet av projektet ska ligga till grund för museets framtida realisering av 

den nya basutställningen. Budgetfrågan och vilka begränsningar som finns kommer att aktualiseras 

då prototyperna utvärderas. För närvarande så rekommenderar beställaren att vi tänker bortom alla 

begränsningar, denna fas av utvecklingen ska bestå av idéer och visioner. 
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Övriga relevanta uppgifter 
Faktainnehållet som ska presenteras genom utställningen kommer att tillhandahållas av museet, vår 

del blir att lägga fram förslag på tänkbara sätt att presentera denna information.  

Omvärldsanalys 
Cooper et al. (2007:57) menar att man parallellt med intervjuer av stakeholders kan göra en 

granskning av hur ens konkurrenter har löst liknande utmaningar som man själv står inför. Detta för 

att få en känsla av vad som är den gällande standarden samt också för att försöka uppmärksamma 

konkurrenternas svagheter och styrkor. Här följer ett axplock av hur andra inom samma bransch har 

ordnat sina utställningar och lite om vilka lärdomar vi tror oss kunna dra av det. Slutligen följer några 

exempel på andra konkurrerande företeelser. 

Naturhistoriska museet i Stockholm. Vår beställare uppgav detta museum som ett exempel på där 

hon tycker att man lyckats att levandegöra utställningen med hjälp av förhållandevis enkla 

interaktiva objekt. Det vi i våra efterforskningar upplever att naturhistoriska museet har varit 

framgångsrika med utöver de interaktiva elementen är deras satsning på Imax-tekniken som är 

tillgänglig för besökarna genom Cosmonova. Genom denna storskaliga biosalong så får besökarna 

möjligheten att uppleva vitt skilda naturupplevelser i 3d miljö. Biografen visar filmer som behandlar 

ämnen som utan 3d tekniken kanske inte skulle upplevas som lika fascinerande. Tekniken levandegör 

kunskapen om världen runt omkring oss. 

 

Cosmonovas biosalong 

Universeum i Göteborg innefattar mycket interaktivitet. Besökarna ges möjligheten att interagera 

med objekten som finns i huset. Då det benämns som ett sciencecenter så är mycket av innehållet 

också tekniskt baserat. Detta är inte riktigt fallet med det museum som vi ska jobba mot men vi 

finner det intressant att ha i åtanke hur dem på Universeum har lyckats att skapa en levande 

utställningsmiljö. 

Inom samma myndighet som sjöhistoriska verkar under återfinns Vasa-museet som har en 

utställning som går under namnet Alla ombord! Denna utställning innehåller upplevelsebaserade 

pedagogiska aktiviteter.  

Sjöfartsmuseet i Göteborg. Detta museum har stora likheter med det museum vi ska jobba emot. 

Det som skiljer dem åt är att museet i Göteborg har ett stort akvarium. Även detta museum jobbar 

för tillfället med att sätta samman en ny utställning som ska innehålla mer interaktivitet. 

Dataspel. Detta uppgavs av vår beställare som ett område som dem inte har möjligheten att 

konkurrera fullt ut med. Speltillverkarna lägger ner stora resurser på att utveckla digitala interaktiva 
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upplevelser, deras budget är betydligt högre än det kapital som vår beställare har att röra sig med. 

Beställaren vill dock locka till sig datorspelande ungdomar genom att använda sig av liknande teknik 

och upplevelser som de som presenteras av spelbranschen. 

Internet. Information är idag tack vare Internets utbredning mycket mer lättillgänglig. Innan 

Internets spridning var det bara på museum och i böcker man kunde få se specifika historiska 

föremål. Om man idag vill åt specifik information så går det snabbt att ”googla” fram den och 

samtidigt få tillgång till bilder och annat material.  

Fas 2 
Detta avsnitt avser att redogöra för fas 2, - strategifasen. Avsnittet innehåller en presentation av den 

information vi har införskaffat om våra användare. Vidare så följer en omfattande omvärldsanalys 

som behandlar exempel som vi finner inspirerande och vilka vi tror vi kan lära från. Efter det så följer 

en uppsjö av idéer, enligt Buxton (2007:78) så är det lika viktigt att hitta den rätta designen som det 

är att få designen rätt. Med detta menar han att man ska ägna stor eftertanke åt att verkligen 

komma fram med en bra designidé att utgå från. Detta finner vi rimligt och presenterar således en 

stor mängd idéer i detta avsnitt. Buxton (2007:149) menar att det inte finns några idéer som är 

otänkbara och att alla idéer ska skrivas ner och därefter så kan man välja att gå vidare eller kassera 

idéerna. Vår avsikt med denna konkretisering av våra idéer är att skaffa oss ett greppbart underlag 

att fatta beslut utifrån. Vi presenterar parallellt både en skriftlig beskrivning av idéerna samt på en 

del av idéerna också grova skisser. Buxton (2007:261) skriver om dessa att de två kan utgöra 

komplement till varandra då om man bara förlitar sig på skisser kan gå miste om det som inte kan 

beskrivas visuellt. Samtidigt så kan det vara värdefullt att också visuellt kunna granska designidén.  

Målgruppen 
Den prioriterade målgruppen i arbetet med detta projekt är barn mellan 2-12 år. Markopoulos och 

Bekker (2003:142) diskuterar om att man kan göra vissa åldersbaserade generaliseringar när det 

gäller barns relation till interaktiva objekt. De identifierar fyra åldersgrupper varav två av dem har 

relevans för detta projekt. Först är det åldersgruppen som sträcker sig mellan 3-7 år som de kallar för 

”The emerging-autonomy stage ”. Sen åldergruppen mellan 8-12 år som de kallar för ”The rule/role 

stage” (Markopoulos & Bekker 2003:143). Vidare så understryker de att denna åldersindelning och 

tillhörande riktlinjer bara är ungefärliga värden då det på individnivå kan förekomma stora avvikelser 

barn emellan. Ringel (2005:03) skriver om en snarlik indelning där man delar in barn i grupperna 2-7 

år, 7-11 år samt 11-15 år. Med ovan nämnda litteratur som grund har vi valt att bryta ner vår 

målgrupp i två stycken undergrupper. Den kännedom vi i dagsläget har om dessa undergrupper 

redogörs för nedan. En del information vi funnit är generell och pratar om barn eller människor i 

stort. Denna information presenterar vi under den äldre åldersgruppen. 

Ålder 3-7 
Arbetsflöde 
Vi har i dagsläget inte haft möjligheten till att observera hur denna del av vår målgrupp går tillväga 

när de besöker utställningen.  

Förutsättningar och preferenser 
Markopoulos och Bekker (2003:143) skriver om barn i denna åldersgrupp att dem tycker om fantasi 

och magi. Vidare så menar de att barnen är tämligen självcentrerade och att de utför mycket 

parallellt lekande. Samtidigt som barn i denna åldersgrupp håller på att utveckla sitt behov av 



8 
 

självständighet så har de ett stort behov av omsorg, stimulering och säkerhet. Slutligen så menar de 

att barnen i denna grupp har ett stort behov av enkelhet och att koncepten som utvecklas inte får 

vara för abstrakta.  

Ålder 8-12 
Arbetsflöde  
Vid vårt besök på museet observerade vi hur besökarna gick tillväga när de utforskade den 

nuvarande utställningsmiljön. När vi var där så pågick det en skattjakt där barnen i en skolklass skulle 

leta efter frågor som var utplacerade i museet. Vår bedömning är att barnen gick på mellanstadiet 

och således var mellan 10-12 år gamla. Vi lade märke till att barnen var fullt sysselsatta med att 

springa runt och leta efter frågorna. Det verkade som att barnen förbisåg stora delar av utställningen 

i sin iver att söka rätt på frågorna. I de avdelningar där det fanns framträdande element som 

omedelbart fångade barnens uppmärksamhet så tenderade barnen dock att stanna upp och ägna en 

stund åt att utforska de exponerade föremålen. Vårt intryck av barnens tillvägagångssätt är att de 

flyktigt tog sig igenom utställningen och att intresse för delar av utställningen måste väckas 

omedelbart för att fånga barnens uppmärksamhet. Det föreföll också som att barnen tog sig runt 

genom utställningen i mindre grupper om 2-5 personer.  

Det vi tyckte oss kunna utläsa av barnens tillvägagångssätt överensstämmer till viss del med det 

Markopoulos & Bekker (2003:143) betecknar som typiskt för den aktuella åldersgruppen. De 

beskriver hur barn i åldrarna 8-12 år ofta leker i par eller grupp samt tenderar att vara mer 

tävlingsinriktade än yngre barn. Arseneault & Robert (2003) skriver om resultatet av en serie 

användartester där man undersökt 24 stycken webbsidor som vänder sig till barn, en utav 

slutsatserna man drar av testerna är att barn är mycket förtjusta i interaktivitet men att de snabbt 

blir uttråkade och går vidare. Denna slutsats finner vi vara rimlig då det överensstämmer med det vi 

tyckte oss kunna utläsa av barnen som vi observerade under vårt besök på museet.  

Förutsättningar och preferenser 
Markopoulos och Bekker (2003:143) menar att intresset hos barnen i denna åldersgrupp successivt 

skiftar från fantasi till verklighet. De skriver att barn i denna ålder har börjat utveckla en känsla för 

logik och förmågan att förstå enklare abstraktioner. Ringel (2005) menar att förmågan att förstå 

abstraktioner ökar allteftersom barnen blir äldre, men han betonar att det inte är förrän barnen når 

det han kallar formal operations period som de kan greppa svårare abstraktioner, denna åldersgrupp 

sträcker sig mellan 11-15 år. Vidare så betonar han vikten av att utgå från enklare koncept som 

barnen har en rimlig möjlighet att förstå (Ringel 2005:04). Arseneault & Robert (2003) skriver baserat 

på den tidigare nämnda serien av användartester att barn i allmänhet tycker om färgglad och lekfull 

grafik. 

Markopoulos och Bekker(2003:143) skriver att åldersgruppen 8-12 år har ett behov av framgång och 

bekräftelse. De menar att barnen i denna åldersgrupp har ett stort behov av variation och 

konkurrensbaserad lek och att produkter anpassade för denna åldersgrupp kan vara mer komplexa 

och utmanande än produkter för den yngre åldersgruppen. Zollinger-Henderson och Atencio 

(2007:250) menar att leken är central för människans utveckling, leken bidrar till utvecklingen av 

flertalet viktiga förmågor. Vidare så skriver de att miljön där leken tar plats är viktig, atmosfären bör 

uppmuntra till lek och inspirera till att vilja utforska miljön. De menar att det inte bara är barn som 

kan dra nytta av en lekfull och inspirerande omgivning, människor i alla åldrar kan genom lek 

uppmuntras till ett livslångt lärande.  
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Persona  
En persona är en användarmodell av en fiktiv, typisk användare. En sådan kan vara effektiv att 

implementera i designarbetet om man designar för en större målgrupp med framtida användare vars 

förutsättningar, behov och mål skiljer sig åt på individnivå. En persona kan då konkretisera 

målgruppen till en överskådlig och greppbar person vars mål och behov ska uppfyllas (Cooper, 

Reimann & Cronin, 2007, kap. 5). Vi skapade i början en persona som var baserad på den litteratur vi 

studerat om barns preferenser vad gäller interaktiva produkter. Personan var användbar i början av 

projektet då den försåg oss med en grov skiss av våra prioriterade användare. Med personan kunde 

vi på papper få en översiktlig bild och ett ansikte av vår typiske användare. Dock så upplevde vi att en 

persona i sig innehar vissa begränsningar. Ifall man med en persona ska kunna presentera en 

autentiskt och verkligt representativ bild så behövs djupare forskning om användarna i vårt fall barn 

och deras preferenser och förutsättningar i allmänhet. Nedan följer den persona vi använt oss av. 

Namn Lisa 

Ålder 10 år 

Ort Norrtälje 

Sysselsättning  Skolbarn, årskurs 4 

Arbetssituation Mån-fre. heltid, dagtid 

Bor Villa 

Familj Mamma, pappa två syskon 

och en kanin. 

Fritid Tycker om att leka med 

kompisar, spela datorspel, 

chatta, fotboll samt dans. 

Mål i livet Ha roligt och lära sig nya 

saker.  

Mål med upplevelsen  Ha roligt med 

klasskompisarna. 

Slutmål Lära sig mer om båtar och 

sjöfart 

Nätvana Spelar en del nätbaserade 

spel, chattar via msn, kollar på 

kändisbloggar, dock max två 

timmar per dag enligt hennes 

föräldrars regler. 
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Mediekonsumtion Gillar animerade filmer och 

bobster på svt. Läser 

ungdomstidningar som Okej 

och Frida. 

Citat ”Trökigt!” 

 

Omvärldsanalys 
Detta avsnitt behandlar en djupare mer omfattande omvärldsanalys än den som gjordes under fas 1. 

Den är gjord i syfte att skapa oss en djupare förståelse för vad andra inom samma bransch har gjort 

och vilken teknik som finns tillgänglig. Dessutom så fick vi under presentationen av fas 1 en rad 

förslag på produktioner vi kunde undersöka för ytterligare inspiration och förståelse. 

Nedan följer en presentation av museer, utställningar och interaktiva objekt som kan fungera som 

inspiration för projektet. 

Science Museum London 

Är ett av världens första vetenskapsmuseum. Det huserar enastående kollektioner som är kopplade 

till vetenskap, teknologi och medicin, och är en av de mest respekterade och hängivna 

organisationerna när det gäller marknadsföring av populärvetenskap och teknologi. De har många 

interaktiva utställningar och en av de som fascinerar oss är en projektion på golvet som simulerar en 

vattenyta och reagerar med ett vågskvalp när man går på den. Det skapar en känsla av att man 

faktiskt går på vattnet.           

  

London science museums reaktiva golv 

Future Museum Scotland 

Är ett samarbetsprojekt mellan olika råd och museum. De har som mål att ge tillgång till hela sin 

utställning på nätet. De har mycket interaktivitet på sin sida och har utvecklat idéer som liknar våra 

bl.a. har de en interaktiv tidslinje där användaren kan navigera sig framåt och bakåt i tiden och få 

information om viktiga personer och händelser.   
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Maeve portal installation 

På en utställning i Venedig, Italien så kopplar Maeve-installationen samman ett antal studenters 

tävlingsbidrag. Genom att placera riktiga kort på en interaktiv yta så kan besökarna utforska ett 

organiskt nätverk av projekt, personer och media.  

                   

           Maeve-installationens interaktiva yta                         Gapminders statistikdisplay 

Gapminder 

Hans Rosling är en av världens mest efterfrågade föreläsare om utveckling i världen. Han 

demonstrerar ett nytt system för att visa upp statistik på ett mycket mer engagerande sätt. Det 

använder sig av ny datorgrafikteknik och bl.a. en tidslinje som uppdateras i real-tid. 

ReacTable  

Är ett elektroakustiskt musik instrument med ett såkallat tabletop-gränssnitt vilket är ett greppbart 

bordsbaserat användargränssnitt. ReacTable är ett runt halvgenomskinligt bord, som används i ett 

mörkt rum och tar form som en bakgrundsbelyst display. Genom att placera block som de kallar 

tangibles på bordet kan man interagera med gränssnittet genom blocken eller fingertopparna och då 

skapas olika ljud och visuella effekter.  

 

ReacTables interaktiva yta 

Catchyoo  

Är en produktfamilj av interaktiva produkter för golv, väggar, bord och 3D-ytor utvecklat av LM3 
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LABS. Utvecklarna är ett kommersiellt företag som säljer sin produkt till andra företag som använder 

dem för reklam på publika platser.  

 

Catchyoos reaktiva golv 

Hi-def  

Skapar utställningar för barnmuseum, historiska utställningar, vetenskapliga utställningar och 

visningar för besökscentrum. De producerar både mobila och stationära innovativa och spännande 

utställningsmiljöer som riktar sig mot en bred grupp av statliga och privata organisationer.  Hi-def 

erbjuder tjänster som är färdiga att användas på en gång och täcker alla faser från tillverkning till 

installation av utställningen.   

 

                     

                             Hi-def utställning                   Momuna systemet 

Momuna – Mobile museum navigator 

Momuna är ett koncept av ett digitalt interaktivt system som syftar till att förstärka upplevelsen av 

en utställning. Under ett Momuna-baserat besök på museet delas besökarna in i grupper där de får 

samarbeta och kommunicera med varandra via en bärbar digital produkt. De rör sig inom museets 

gränser där de får göra ett antal övningar, samla in information, interagera med utställningarna och 

spara speciella höjdpunkter. En digital handdator ger gruppledaren möjlighet att övervaka hela 
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gruppens aktiviteter. Slutligen så kan en skrivbordsapplikation erbjuda museet användbara finesser 

för att införskaffa värdefull feedback om besökarnas beteende.  

Designidéer & skisser 
Här följer en presentation av våra aktuella designförslag. Alla uppslag har en skriftlig beskrivning och 

en del av dem presenteras tillsammans med tillhörande skisser. 

Idéer från museet 
Här följer några tankar och idéer som vi fick med oss från mötet med museets projektledare. 

Interaktiv klätterställning 
Båtmodell som fungerar som en interaktiv klätterställning där en sidvägg består av en enorm 

pekskärm som visar frågar eller pussel som barnen måste klättra upp till olika platser på skärmen för 

att trycka på och svara på.  

Marinarkeologisk utställning 
En interaktiv utställning som baseras på Dalarövraket som återfinns utanför Stockholm. 

Tidslinje 
En animerad tidslinje som kan visa utvecklingen av skeppsbyggeri och sjömansliv över en given 

tidsperiod. 

Besökarprofiler  
Beroende på vilken besökare det är som kommer till museet så skapas en speciell utställningsrunda 

lämpad efter denna besökares preferenser. Valet av Information och aktiviteter baseras på ålder, 

kön, intresse och språk. Man följer sedan den runda som systemet rekommenderar. 

Profilinformationen sparas sedan och kan återanvändas om besökaren skulle återkomma. Museet 

skulle på så vis kunna erbjuda något för alla målgrupper. 

Ett interaktivt bord eller yta 
En interaktiv yta som man placerar objekt på systemet visar då informationen som är associerat till 

just detta objekt. Man kan välja mellan olika information och aktiviteter som hänger ihop med 

objektet och som kanske även interagerar med andra objekt på ytan. 

En kort utveckling av de idéerna samt några egna idéer 
Stående ytan 
Här följer en presentation av ett antal idéer som skulle kunna genomföras med en stående skärm. 

Animerad tidslinje 
På en skärm eller på väggen visas en bild av exempelvis skepp eller sjömän. Man får se hur de 

förändras över tid genom att svänga till höger eller vänster med ett skeppshjul som styr man framåt 

eller bakåt i tid på en animerad tidslinje. Val av ämne eller objekt görs med en så kallad 

skeppstelegraf som är ett gashandtag i mässing. Möjliga objekt kan vara skepp, sjömän, 

sjömanshytter eller sängar, pirater, ubåtar, kartor, handelsvaror, - som hur mycket kaffe är värt 

jämfört med bröd eller mjölk, båttoaletter, mat ombord, flaggor, kompasser, navigeringsverktyg, 

handelsrutter och så vidare. Ytan som huserar ratten och gashandtaget skulle kunna formas som 

något som liknar en förarhytt eller kommandobryggan på en båt där skärmen sitter där framrutan 

skulle varit. 



14 
 

 

                                                              Skiss av ”animerad tidslinje”  

Simulator 
Hytten med ratt och skärm kan användas som styrdon till en båtsimulator. 

Ett sådant spel kan vara låst när man kommer fram till den kan bli möjligt att 

spela genom att utföra ett kortare test med frågor relaterade till rummet de 

befinner sig i, då fungerar spelet som en belöning för ett visst antal rätta 

svar. Andra spel, som t.ex. en variant av spelet sänka skepp, kunde också 

spelas med den där man t.ex. skulle kunna styra en ubåt.     

Flaggalfabet 
På en pekskärm visas flaggalfabetet. Man får peka på rätt flaggor för att stava 

ut sitt namn i flaggor. Kan även visa semaforer eller morsekod. Man kan 

få den utskriven på papper med hela alfabet på baksidan och kanske lite 

information om det. Morsekod versionen kan låta på flera olika sätt, - 

pip, klocka, hundskall eller kvack, och kan laddas ner som ringsignal till 

sin mobil. 

TellMe Table – Berättar Bordet 
Ett bord man placerar objekt på och får upp information om detta objekt 

på en skärm som finns ovanför. Objektet kan t.ex. vara ett modellskepp i 

en flaska eller i ett plastblock, en plastfrukt eller andra övriga matvaror, 

en modellbil, kläder osv. Objektet har en kod som skickar signaler till en 

dator som känner igen vad det är för objekt. Barnen får själva välja vilka 

objekt de ska placera på bordet. Dessa objekt kan även användas till ett jaktspel då barnen delas upp 

i lag där det ena laget gömmer ett antal objekt som det andra laget måsta hitta och svara på frågor 

när de placeras på bordet. 

Skiss av ”Simulator” 

Skiss av ”Flaggalfabet” 
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Skiss av ”berättarbordet” 

Liggande ytan 
På en stor platt yta, - antingen pekskärm eller en bild från en projektor med infraröd sensor, visas 

hela jorden som en bild som kan bytas mot en karta över alla världens hav. På den liggande ytan med 

havskartan och på skärmen som är kopplad till den kan flera olika saker visas, nedan följer några 

exempel. 

Sjöhandelsrutter – ”handelsspel” 
På kartan över världshaven visas en del av de viktigaste sjöhandelsrutterna till och från Sverige och 

Europa. På en annan skärm i närheten, - eller på en vägg, visas en 3d-modell av ett vanligt 

vardagsrum eller kök som innehåller de vanliga föremålen som många av oss har hemma och tar för 

givna. Barn får ett objekt, som ett block, som de kan placera ner på ytan på en av de synliga 

handelsrutterna.  Då blinkar och försvinner just denna handelsrutt. När man blockerar en handelsrutt 

så försvinner saker från rummet som t.ex. frukt, kaffe, tv och stereo, möbler, osv. som har kopplingar 

till just denna handelsrutt. Delar av objekten blir genomskinliga om handelsrutten bara är en del av 

dem som berörs. Äldre barn eller vuxna kan tävla genom att försöka eliminera de flesta saker från 

huset med bara två eller tre block. 
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Skiss av ”handelsspelet”  

Tidslinje 
Kartan över havet kan användas för att visa olika saker som passar till olika åldersgrupper, t.ex. för 

äldre barn kan det visas en tidslinje som visar hur handelsrutterna har förändrats under given 

tidsperiod. Eller hur städer och stater vuxit fram runt hamnstäderna och hur dessa påverkats av 

handel, som under hansatiden eller stormaktstiden.  

Historisk sjöstrid 
Äldre barn och föräldrar skulle kunna få se en visualisering av en historisk sjöstrid med ett 

fågelperspektiv över stridsplanen.  En strid från t ex. Sveriges krig mot Danmark eller Ryssland kunde 

visa en animerad båt som rör sig på kartan. 

Fisk- och skattjakt för de små 
Yngre barn kan jaga fiskar eller skatter som projiceras på golvet. Med hjälp av projektorn ser det ut 

som att de ligger under vattenytan och man får en känsla av att man går på vattnet. Barnen fångar en 

fisk eller en skatt genom att hoppa på den. 

Sjöhandel idag: Ett stort projekt i samband med näringslivet. 
På kartan över havet på golvet – eller på väggen visas moderna skepp i realtid, så att det ser ut som i 

en James Bond film där världskartan uppdateras från en satellit länk. Det kanske räcker med tre eller 

fyra skepp. Skeppen skulle vara riktiga skepp som var ute på havet med dagens handelsvaror, kanske 

sponsrade av något som Maersk eller liknande. Om man trycker på ett av skeppen på kartan kan man 

se en animation av var de har varit senast, information om vad de har som last, hur många som är 

ombord, osv.   

Man kan också ha andra skärmar i närheten som ger mer information och detaljer, detta skulle även 

kunna ligga på en hemsida där man kunde få reda på information som t.ex. hur lång är en typisk 

resa? Får familjen följa med? Den kan visa personliga detaljer om kaptenen och en del av 

besättningen och deras familjer, hur är livet för dem hemma? Kanske en liten film av ett typiskt 

telefonsamtal mellan kaptenen och hans barn som visas i ”split-screen” så vi ser båda samtidigt. Även 

en kort film av livet på skeppet – lastning, omlastning, hytter, matsal, fritid, osv.  
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Varje skepp skulle ha en webbkamera på däck som uppdateras frekvent och som visar hur det ser ut 

för dem vid den aktuella tidpunkten, samt visar info om hur vädret är på den plats de befinner sig 

och hur det kommer att bli den närmaste framtiden.  

Meningen är att man ska få en uppfattning av livet som sjöman genom att följa dem på webben så 

att det skapar en dokusåpa känsla – Var är de nu? Hur ser vädret ut? Är det storm på Atlanten? Blir 

de sjösjuka? Längtar de hem? Sedan ska man kunna jämföra deras verklighet mot hur det var förr i 

tiden. Hur var det då att vänta på att ens sjömansfar skulle komma hem? Hur fick man nyheter i förr 

när man var ute på sjön? Kom det med flaskpost eller på något annat sätt? 

                       

                 Bordsbaserad ”sjöhandel idag”                                                           Golvbaserad ”sjöhandel idag”  

Övriga idéer 
”KomPass” System, ID brickor. 
Besökarna får själva eller som grupp en bricka som laddas upp med deras ”profil”. Brickan stoppas in 

i ”stationen” i varje rum som visar upp lämplig och anpassad information för dem, med hänsyn till 

deras ålder, kön, interessen, språk, osv. Brickan används också för att samla deras poäng i spel och 

tävlingar och används för att låsa upp andra spel när de har klarat en uppgift. Till slut får de ett 

diplom som visar deras totala poäng samt bilder och andra saker de har gjort under dessa uppgifter. 

Det kan t.ex. vara lite information och deras namn i flag alfabet eller en bild av dem som pirat. Den 

som har högst poäng efter varje vecka kommer att visas på hemsidan – man kan fortsätta spela på 

webben för att förbättra sina poäng efter att man är registrerad som besökare. 

Marinarkeologi – ett vrak i miniatyr 
I rummet för marinarkeologi kan man placera en stor 

vattentank med ett modellvrak i. Runt tanken finns 

datorer som kontrollerar varsin ubåt som finns i tanken. 

Dessa ska man kunna styra runt i tanken och ner till 

vraken. På datorskärmen kan man se hur vraket ser ut 

på nära håll med hjälp av en kamera som sitter fast på 

varje ubåt. Det kan även vara så att användarna kan ha 

sina ryggar vända mot tanken och måsta styra med 

kameran. Simulatorn kan vara låst och går bara att 

Skiss av ”ett vrak i miniatyr” 
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använda om man klarar ett antal frågor om vrak och marinarkeolog där man kan få reda på svaret 

genom att läsa den information som finns omkring i rummet.  Spelet kan också kopplas till nätet och 

kan visas live eller som en 3d simulation.                                                                           

Tivoli känsla! 
En gungande korridor som leder in till skeppsmålningsrummet. Denna maskin visar skannade bilder 

genom rutterna – som också gungar lite för att få en känsla av att man är ute till sjöss. 

En båtklätterställning som har alla fysisk delar målade i vitt, då kan båtbilderna visas med en 

projektor på en vägg där klätterställningen är byggd så att den passar för alla skepp. Bilderna på 

projektorn kan bytas mellan gamla och nya skepp för att få lite variation. 

Idéer för webben 
En station där man får ens namn stavat med flaggalfabet eller morsekod kan kopplas till hemsidan så 

man får möjlighet att göra det hemma. De flesta spel och simulatorer kan ha möjlighet att kopplas till 

hemsidan.   

Det skulle vara möjligt att skapa en begränsad virtuellt tour av museet, baserade på en 360 graders 

fotografisk vy av varje rum. Man skulle kunna klicka på en del föremål och få information om dem 

från en databas. 

Även ett galleri på webbsidan med barnens konstverk som de har gjort på museet. Efter ett par 

veckor byts konstverken ut. Man skulle också man kunna ha en Web TV intervju med barnen på 

vägen ut från museet där de får berättar om deras besök – det funkar också som feedback. 

Fas 3 
Detta avsnitt presenterar den tredje delen, designfasen. I denna fas har vi jobbat utifrån idéerna vi 

kom fram till under strategifasen. Buxton (2007:78) betonar vikten av att först komma fram till rätt 

design innan man börjar jobba med att få designen rätt. Tonvikten av arbetet under denna fas har 

således varit fokuserat mot att komma fram till den rätta designen. Mot slutet av denna fas hade vi 

kommit fram till en design som kändes rätt, varpå vi utvecklade denna design i syfte att få den rätt. 

Slutprodukten av denna design presenteras i slutet av detta avsnitt. 

Arbetet har fortlöpt i så kallade iterationer, vi har skissat upp en idé, utvärderat den, gått tillbaka till 

ritbordet och skissat upp en ny version, detta för att så småningom komma fram till en design som vi 

vill utveckla vidare. Sharp et al. (2007:425) förordar detta upplägg då de menar att design och 

utveckling av produkter är en iterativ process, man upprepar cyklerna med design, utvärdering och 

design så många gånger som det behövs. Lim, Stolterman & Tenenberg (2008:13) belyser även dem 

betydelsen av att konstant utvärdera och förfina sin design. Nedan följer den process vi genomgått 

när vi kommit fram till den slutliga prototypens design. 

Iteration 1 

Efter presentationen av fas 2 så valde vi en utav de idéer som vi presenterade. Det var den 

animerade tidslinjen med tillhörande skeppsratt och skeppstelegraf. Vi upplevde att vi fick bra 

respons på denna idé av våra kurskamrater och lärare samt att tillverkningen av en prototyp skulle 

vara genomförbart, med tanke på den begränsade tid som fanns till hands. Arbetet med att utveckla 

en digital prototyp startade således efter presentationen av fas 2.  Vi samlade information, skapade 

bilder i photoshop och lade in dem i en flashproduktion. När arbetet stod klart så bokade vi ett möte 
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med vår beställare för att få feedback på prototypen samt för att diskutera de övriga 

designuppslagen. Mötet tog plats på Sjöhistoriska museet följande måndag.  

Utvärdering 
Väl på mötet på Sjöhistoriska museet så presenterade vi vår första prototyp. Den spontana 

responsen vi fick var att de tyckte att det var en bra idé men att den behövde utvecklas vidare. De 

tyckte att vi behövde klargöra syftet med produkten tydligare samt att interaktiviteten måste vara 

meningsfull. Vidare så efterlyste de en högre grad av interaktivitet och också möjliga kopplingar med 

resten av utställningen. Den vidare diskussionen rörande de andra designidéerna gav oss input om 

att vår beställare fattat tycke för en utav de andra idéerna, berättarbordet. 

Iteration 2 
Hemkomna från mötet med vår beställare så satte vi oss ner och diskuterade hur vi skulle gå vidare 

med projektet. Samtidigt som vi hade en första prototyp som vi fått feedback på och klartecken att 

köra vidare med utvecklingen utav så hade vi en alternativ idé som vår beställare klassat som dennes 

personliga favorit. Vi insåg här att vi troligen lagt ner för mycket arbetsinsatser på att utveckla en 

digital prototyp alltför tidigt i projektet. Alternativt så skulle vi istället kunnat hålla oss till skisser och 

vänta med att tillverka en prototyp tills det var tydligare vad som skulle produceras. 

Buxton(2007:139) skriver om värdet med skisser att de är billiga, enkla att producera samt att man 

enkelt kan kassera dem. Vidare så menar han att skissande bör vara det dominerande förfarandet för 

att konkretisera designidéer tidigt i designprocessen. Lim et al. (2008:09) betonar också hur 

värdefulla grova skisser kan vara tidigt i designprocessen, de kan på ett resurssnålt vis synliggöra en 

designs brister och möjligheter. Om vi hade begränsat oss till att bara presentera skisser istället för 

att tillverka en prototyp så hade vi sparat värdefull tid.  

Vårt beslut i detta skede blev att jobba vidare dels med den animerade tidslinjen men också med den 

andra idén,– TellMe Table. Följande dagar ägnade vi till att jobba vidare med idéerna, det mynnade 

ut i ett antal skisser samt en skriftlig sammanställning på vad vi hade tänkt oss. Nedan följer detta 

material. 

Animerad tidslinje, version 2 
Här tänker vi oss en helt ny version av den prototyp vi presenterade innan, denna version riktar sig 

mot en lite äldre målgrupp, - 8-12 år, och vi tänker oss en begränsning till svenska skepp från kanske 

år 500 framåt. 

Till att börja med så har vi tagit bort ratten och spaken. Sedan är bilden av tidslinjen borta från 

skärmen, samt att innehållet ska vara betydligt mer levande. Presentationen av informationen skulle 

i den förra versionen vara för statiskt och monotont. Vidare så kom vi fram till att spaken och ratten 

var en efterhandskonstruktion, vi hade tänkt oss hur informationen skulle presenteras men behövde 

en metod för att manövrera sig genom informationen. Vi insåg att skeppsratten och spaken skapade 

felaktiga associationer och förväntningar för hur manövreringen genom gränssnittet skulle ske. Vi vill 

nu istället använda oss av ett vred där man vrider sig framåt eller bakåt i tiden. Tidslinjen skulle då 

istället visas runt om vredet exempelvis som på en tvättmaskin eller mikrovågsugn. Tidslinjen skulle 

kunna innehålla små bilder eller symboler samt viktiga tidsperioder markerade. Då kan själva 

tidslinjen fungera som en överblick. När man vrider till en viss tidsperiod så byts innehållet på 

skärmen ut till det som passar till denna tidsperiod. 
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Vi tänker oss det mer som en tidsresa där det man ser på skärmen är en bild av en liten by vid havet 

som över tiden förvandlas till en stadshamn. Platsen är alltid den samma men tidsperioden ändras 

istället för att förflytta sig från sida till sida efter en tidslinje som förut. Vi vill med detta ta oss ifrån 

känslan av att man tittar på skyltar med information och istället förmedla känslan av att man tittar 

genom en kamera på den givna tidsperioden. 

När vi kommer ifrån tanken med ratten och spaken som enda navigationsmedel så får vi istället 

möjligheten att göra saker på skärmen klickbara och på så sätt kunna nå ytterligare dimensioner av 

gränssnittet med en mus eller kula. 

Sedan tänker vi oss att när man kommer till en viss tidsperiod så möts man av en representant från 

denna tidsperiod. Detta skulle kunna vara en tecknad figur som kortfattat presenterar sin tillvaro, 

han ger också instruktioner om vilka delar utav världen omkring sig som man kan titta närmare på. 

Ett klick på någon utav de föreslagna ämnesområdena leder till en vidare presentation av detta 

område.  

Som ämnesområden skulle man kunna ha en båt vid stranden som leder vidare till information om 

båtarna på den tiden. Man skulle kunna klicka på figuren som pratar för att veta mer om 

sjömanslivet. Ett hus i bakgrunden kan leda till information om husen och sjömännens familjeliv 

under tidsperioden. Och kanske också ha handelsvaror som man kan klicka på för att få veta mer om 

vad man handlade med under den tiden. Vi tänker oss även möjligheten att klicka på 

bakgrunden/omgivningen för att få platsen i ett fågelperspektiv där man kan se stadens utveckling 

runt hamnen. 

Om man sedan vrider sig någon annanstans i tiden så zoomas världen ut för att sedan zoomas in på 

samma plats i den nya valda tidsperioden. 

Vi tänker oss som möjlig lokalitet att t.ex. ha Stockholm som plats och att det endast är tiden som 

ändras. Man kan då också använda andra städer som exempel om det skulle användas av museer på 

andra orter. 

Denna version tänker vi skulle kunna upplevas som mera levande med en högre nivå av interaktivitet 

men samtidigt kunna utnyttja den databas med information redan finns tillgänglig på museet och 

presentera denna information på ett underhållande sätt.  

 

Skiss av ”Animerad tidslinje”, version 2 
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Berättarbordet 
Vi har valt att jobba vidare också med denna idé av ett bord som man kan placera föremål på, 

exempelvis modellskepp eller en frukt, och på en skärm visas information om detta objekt. En tanke 

är att objekten skulle kunna vara inslagna i akrylblock, i alla fall de lite känsligare objekten. Sen lägger 

man blocken på bordet och får på skärmen eller bordet upp information om hur dessa objekt hör 

samman. Vi har skapat ytterligare några skisser och spånat lite om hur vi tänker oss att bordet kunde 

vara utformat. I detta skede jobbar vi parallellt med två olika uppslag.  

En tanke är att bordet kunde vara ganska stort så att flera samtidigt kunde använda sig utav det, men 

att bara objekten som ligger inom ett visst område eller ett visst avstånd från varandra kopplas 

samman, och presenteras information om. Om bordet skulle vara större så skulle informationen om 

objekt och samband dem emellan istället för att visas på väggen, - som var tanken i grundidén, kunna 

visas i direkt anslutning till objekten på bordet.  

Som en eventuell ytterligare dimension har vi tänkt att skärmen också skulle kunna reagera på 

kopplingar eller samband mellan objekten. Om objekten passar ihop, som exempelvis en burk salt 

och ett vikingaskepp då skulle man se en viking på skärmen (kanske animerad eller filmad) som 

gratulerar barn och tackar dem för att de hittade det han sökte, och förklara hur vikingarna inte bara 

gjorde plundringsresor utan också var handelsmän, och en utav handelsvarorna var just salt. 

Det finns då möjlighet att göra roliga kortfilmer som visas då man väljer saker som inte passar ihop, 

som ett vikingaskepp och en apelsin eller en GPS. Då kan en berättarröst förklara hur vikingarna 

aldrig kom i kontakt med apelsiner medan vi ser vikingen bita i skalet och spotta ut det, eller ser på 

GPS:en lite tveksamt och kastar den överbord. Man kan då också ha objekt med osannolika eller 

oförväntade kopplingar också, som är inte självklara men ändå hör ihop. 

Den första prototypen vi kommer att presentera ska kunna visa kopplingar mellan två objekt i taget, 

men det blir möjligt att utveckla det till att hantera flera saker samtidigt och på detta sätt får barn 

bygga egna sagor som berättaren kommer att skapa kring kopplingen mellan objekten. Strukturen på 

hela informationsflödet skulle påminna om det som Bergström (2009:27) beskriver som en 

vävstruktur.  Vävstrukturen beskrivs sakna början och slut samt att den kan ta användaren i alla 

tänkbara riktningar då alla information är sammanlänkad. Skapandet av en prototyp av ovanstående 

skulle dock kräva ansenligt större resurser än vi har att röra oss med. En enklare variant på samma 

bana är ett skeppsrustningsspel då man börjar med att välja ett skepp och sedan försöker hitta 

föremål som passar till just detta skepp och då tackar berättaren när man hittar rätt och när skeppet 

är klart för att segla, - med kanske plus eller minus poäng för hur många felaktiga objekt man 

provade? 

En annan variant skulle vara att ha det som det ser ut på skisserna som följer nedan, ett mindre bord 

där informationen visas på väggen istället. Denna modell har dock plats för färre användare.  
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          Berättarbord skiss 1                                                               Berättarbord skiss 2 

 

Berättarbord skiss 3 

Quiz 
Vi tänker oss också att både berättarbordet och tidslinjen skulle kunna användas som 

informationskällor för en quiz/skattjakt, ungefär som de piratkistor som stod utplacerade när vi 

besökte museet första gången. Quiz:et kan finnas på papper, eller på datorstationer som befinner sig 

i varje del av utställningen. Man loggar in med sitt namn, eller kanske en bricka, och fortsätter med 

sitt egen quiz. Men, som sagt, det funkar kanske lika bra och enklare på papper. 

Utvärdering 
Materialet förmedlades via elektronisk post till vår beställare varpå hon fick tid på sig att bekanta sig 

med de nya uppslagen och komma med respons. Hennes kommentarer var att hon tyckte att vi hade 

kommit en bra bit på vägen med båda koncepten. Hon upplevde att vi lyckats göra interaktiviteten 

meningsfull både för innehållet och för användaren. 

Iteration 3 
Följaktligen så var det i detta skede tid för att ta koncepten till nästa nivå och utveckla prototyper. 

Detta beslut grundades dels på att det inte fanns så mycket tid kvar innan slutredovisningen av 

projektet men också på att skisser efter hand som idéerna utvecklas och förfinas bör ge plats för mer 

komplexa prototyper (Lim et al. 2008:09). Valet här blev att ta konceptet med berättarbordet vidare. 
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För att presentera berättarbordet valde vi att tillverka en så kallad low-fidelity prototyp. En low-

fidelity prototyp är en enklare version av den tänkta slutprodukten.  Sharp et al. (2007:531) menar 

att man med fördel kan använda sig av sådana tidigt i designprocessen för att kunna ha något 

konkret att utvärdera som inte har kostat särskilt stora resurser. Den stora fördelen är att man enkelt 

kan ändra i designen för att hitta rätt.  

Vi fattade beslutet att presentera detta koncept med hjälp av Wizard of Oz-tekniken. Den går ut på 

att en person sitter vid en dator och simulerar gränssnittets reaktioner på användarens handlingar 

(Sharp et al. 2007:535). Valet föll på fem olika objekt som vi samlade information om och skrev ihop 

förekommande samband emellan. Denna information tog form i skisser som vi använde oss av 

PowerPoint för att presentera. Vi skapade också små kort som skulle utgöra representationer för de 

olika objekten. Detta presenterade vi sedan för våra kurskamrater och lärare och fick värdefull 

feedback. 

 

Skiss från Wizard of Oz-prototypen som visar sambandet mellan ett vikingaskepp och en GPS 

Utvärdering 
Under presentationen framkom frågeställningar rörande gränssnittet spelregler. Vilka regler ska 

finnas för exempelvis antal objekt på ytan samtidigt och vilket utav objekten som läggs på ytan ska 

prioriteras när sambandet presenteras. Vidare så framkom det att det var viktigt att prototypen som 

presenteras på slutredovisningen innehåller riktiga objekt som ska placeras på ytan och inte 

pappersbitar som representationer för dessa. 

Iteration 4 
För att ta konceptet till nästa nivå så genförde vi ytterligare en brainstorming session.  Praktiska 

frågor om vilka objekt som skulle prioriteras och vad som skulle ske om flera objekt lades på ytans 

samtidigt hade aktualiserats. Dessa detaljer var angeläget att jobba vidare med. Dock så fann vi oss ta 

ett par steg bakåt och kolla över vad syftet med produkten egentligen skulle vara. Syftet hade innan 

varit att presentera information om och samband mellan objekt som lades på ytan. Skulle det 

verkligen räcka som drivkraft för användarna att det presenterades information på en skärm?  Vi var 
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inte övertygade om att detta skulle utgöra ett tillräckligt motiverande så kallat goal, - fritt översatt 

objektiv. Benyon, Turner och Turner (2005:505) definierar ett goal som det som en användare eller 

ett system önskar uppnå. Då användarna i den prioriterade målgruppen har ett behov av framgång 

och bekräftelse (Markopoulos & Bekker 2003:143) vill vi erbjuda dem en arena där de kan få 

möjligheten att tillfredställa dessa behov. 

Berättarbordet – the right design 
Här beslutade vi oss för en ny utvecklad version av berättarbordet. Syftet med detta modifierade 

gränssnitt skulle vara att lösa en uppgift, att rusta och sjösätta ett skepp. Konceptet med en bordsyta 

och en skärm på väggen som presenterar information är intakt. Dock är tanken att själva ytan som 

objekten placeras på skall vara interaktiv. Centralt på bordet finns en yta som man skall placera ett 

skepp inuti som utgör basen för uppgiften. Omkring denna yta på bordet så cirkulerar ett antal cirklar 

som dem också utgör aktiva ytor.  

Uppgiften är att placera objekt som hör samman med skeppet i fråga i de omgivande aktiva ytorna. 

När rätt antal korrekta objekt placerats i cirklarna så seglar skeppet iväg och uppgiften är slutförd.  

Design – get the design right 
Sålunda var det nu angeläget att utveckla vidare designen och få designen rätt. Nedan följer hur vi 

tänker oss att detaljerna i designen ska te sig. 

De cirkulerande ytorna som omger skeppet är formade som cirklar med frågetecken inuti, dessa 

driver långsamt omkring på bordet som löv flytandes på vattnet. Vår avsikt är att frågetecknen skall 

fungera som en idiom. Cooper et al. (2007:273–276) beskriver en idiom som en vida känd 

uppfattning om vad någonting betyder eller representerar. Colin Ware (2004:18–20) diskuterar 

angående begreppet affordance, - att man direkt vet vad något skall användas till, att det många 

gånger handlar om idioms, - att vi någonstans lärt oss vad någonting betyder eller ska användas till. 

Vi tror att användarna av vår design ska förstå sambandet mellan frågetecken i cirklarna och att man 

genom att placera föremål inuti dessa testar ett samband, - man ställer en fråga. 

Ifall ett objekt som placerats inuti en yta med frågetecken passar ihop med skeppet så spelas på den 

väggbaserade skärmen upp en kortare film där en representant från skeppet berömmer och 

uppmuntrar användaren att fortsätta skeppsrustningen, i bakgrunden så ser man sjömännen lasta 

varorna ombord på skeppet. Under tiden som denna korta animation spelas så byter bordet 

utseende för att högtidliggöra filmvisningen.  

En grön cirkel ligger sedan runt det rätta objektet och en linje till skeppet tillkommer, cirkeln med 

frågetecknet försvinner då också. Om man placerar ett objekt som inte hör ihop med det aktuella 

skeppet så lägger sig en röd cirkel runt objektet, - för att symbolisera att det redan är testat och 

avfärdat och således inte längre är aktivt, cirkeln med frågetecknet glider iväg för att åter kunna 

utgöra ett aktivt område.  Colin Ware (2004:123) menar att färger är väldigt användbara för att 

representera relationer och kategorisera objekt, vidare så skriver han också om den generella 

uppfattningen av att rött är fel och att grönt betyder rätt. Han menar också att animationer är kan 

vara användbara för att visa upp samband mellan föremål som stillbilder kan ha svårt att presentera 

(Ware 2004:305), i vår design tar det utryck i ringarna som tänds runt föremålen samt linjen som 

kopplas mellan ett korrekt objekt och skeppet i fråga. 
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När rätt antal korrekta objekt är kopplade till skeppet så spelas en film upp på skärmen där man ser 

information om varorna som man tagit med på skeppet och även hur skeppet åker iväg. Ifall ett 

föremål lämnas på bordet och inget skepp finns där så kommer information fram på skärmen om 

föremålet, när föremålet placeras så slocknar bordet och man kan inte lägga på fler föremål innan 

informationen presenterats färdigt. Detta för att undvika medvetna eller omedvetna avbrott i flödet. 

Allen och Gutwill (2004:199) listar just att minimera möjligheten för användarna att störa flödet i det 

som sker bara för att de kan som betydelsefullt när man skapar en design. 

Tanken är att representanten från båten ska vara ett barn. Cox (1984) skriver om barns, - 9-11 

åringar, preferenser när det gäller film att dessa barn föredrar att se barn i deras egen ålder utföra 

saker som är kopplade till deras vardagsliv. Vi tror att barnen lättare kan associera till filmens 

innehåll om det presenteras av en person i deras egen ålder.  Waterfall och Grusin menar att barn 

från 7 år uppåt kan förstå en mycket av historia och tidsbegrepp så länge som det presenteras i en 

form som de kan relatera till, samt att en utställning blir mycket mer engagerande för dem om de 

kan leva sig in i den. 

Användartest 
Utvärdering är en viktig del av design processen (Benyon et al., 2005:268). Vi bestämde oss för att 

köra en användartest med en enkel prototyp av vår design. Enligt Benyon är en prototyp en konkret 

men inte komplett representation av en design eller implementation, de menar prototyper är bra för 

att involvera användare eller klienter i designprocessen (Benyon et al., 2005:253). Vidare så menar 

de att enklare pappersprototyper kan användas när gränssnittet är nyskapande eller annorlunda 

(Benyon et al., 2005:270).  

Således skapade vi ett ”bord” av papper och plast, ett 

modell-vikingaskepp i papper samt lite annan rekvisita, - 

se bild. Vi skapade också några kortfilmer där vi 

använde oss av still bilder samt en berättarröst för att 

simulera de animerade filmer som den slutliga designen 

ska innefatta. Vi spelade upp dem på en dator i 

realplayer i samband med att testpersonen placerade 

objekt på bordet. Vi körde testet med fyra barn mellan 

4 och 8 år samt fem vuxna.  

 Trots att det var en så grov prototyp var reaktionerna 

väldigt positiva. Vi tror att vi lyckades skapa en del 

engagemang hos deltagarna och det flesta sade att det 

var roligt och lätt att använda. För dem yngsta av 

deltagarna som var 4 år var det roligast att bara sätta 

igång filmerna gång på gång och titta på dem, men för 

de äldre barnen och de vuxen verkade det som att de 

upplevde en del glädje eller stolthet av att lösa ett 

problem och hitta rätt objekt på bordet och sjösätta 

skeppet. 

 

Bild av rekvisitan 

Startbilden som användes under användartestet 
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