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Forord

Denne masteroppgaven har sin bakgrunn i et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og TV

2 Sumo. Sammen med to medstudenter fra masterprogrammet i medie- og interaksjonsdesign

har jeg i løpet av det siste halvannet året jobbet med prosjektet som har hatt arbeidstittelen

“Sumo Kids”, hvor vi på oppdrag fra TV 2 Sumo har jobbet med å innhente innsikt om barns

mediehverdag og bruk av strømmetjenester.

Prosjektet bærer preg av innovasjon og nyskapning på flere områder. Selve studieretningen er

ny, og vi er det første kullet av studenter som avlegger denne graden. De siste årene har

behovet for kompetanse innen interaksjonsdesign og UX-design økt; brukervennlige

produkter er en av nøklene til å overleve når det er hard konkurranse i bransjen. Et praktisk

gruppearbeid i denne skalaen på masternivå er også noe som er relativt nytt for universitetet,

vi har lært mye av hverandre og hatt oppturer og nedturer sammen. Samarbeidet mellom

bedrifter og akademia i Media City Bergen gir stort rom for nyskapning og synergi.

Problemstillingen vi har jobbet med er innovativ i seg selv: strømmetjenestene er i ferd med å

ta over TV-markedet, og spesielt blant “de digitale innfødte” ser vi at denne tendensen er

sterk. Bruk av lineær TV er døende blant norske barn. Teknologien er relativt ny, og måten vi

ser barn bruke den er også nytt for oss. I et samfunn hvor teknologiutviklingen går raskere og

raskere er det viktig å henge med i svingene for å kunne drive god og ansvarlig utvikling av

medieteknologi for barn.

Jeg vil takke mine medstudenter Fredrik Håland Jensen og Sara Pedersen Stene for et

strålende samarbeid i dette prosjektet; jeg kunne ikke bedt om bedre gruppekamerater enn

dere to. Takk til Lars Nyre som har vært min veileder; etter hver veiledning med deg har jeg

alltid gått ut av kontoret ditt med et beroliget sinn. Takk til blant andre Eva Iselin Husby og

Alexander Valland Straume fra TV 2 Sumo for et godt samarbeid hele veien. Takk til

familiene som har vært med i prosjektet, det har vært en glede å bli kjent med dere. Takk til

familie, venner og kolleger som har støttet meg; Cathrine, Marianne, Vetle, Svein Andreas,

Ann-Helen, mamma og pappa.
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1.0 Innledning

For 20 år siden var favorittfilmen min “Dumbo”, som handler om en utstøtt elefant med

abnormale ører. Denne filmen kunne jeg se fem ganger på en god dag. Når rulleteksten kom

på skjermen, løp jeg frem til VHS-spilleren for å spole filmen tilbake til start slik at jeg kunne

se den på nytt med en gang. Jeg så bort mens jeg spolte, liksom for å ikke avsløre noe

spennende. Jeg ble irritert når jeg skulle se en film og måtte starte med å spole den tilbake

fordi jeg ikke hadde gjort det når jeg så den ferdig sist. Dette var spesielt kjipt om hele

familien hadde benket seg i sofaen for å se film; da fikk hele gjengen klar beskjed om å se

bort slik at de ikke fikk med seg hva filmen handlet om mens den ble spolt tilbake. Ukens

store høydepunkt var å dra til Videonytt fredag ettermiddag sammen med mamma og lillebror

å få velge seg én eller kanskje til og med to filmer til helgekosen.

Denne situasjonen vil kanskje høres surrealistisk og fjern ut for barn i dag, for deres

mediehverdag er en helt annen enn min var for 20 år siden. De fleste barn i Norge i dag har

tilgang til ulike enheter hvor mengden av medieinnhold er enorm, nesten bunnløs. Det er ikke

uvanlig at en familie har abonnement på 2-3 strømmetjenester i tillegg til abonnement på

TV-kanaler. I tillegg finnes det en mengde tilbydere av gratis medieinnhold på internett, og

giganten blant disse er YouTube. Mediehverdag og medieteknologi utvikler seg i takt med

hverandre, og det ingen tvil om at strømmetjenestenes inntog har forandret måten både barn

og voksne ser film og TV.

Selv om mediehverdagen kan oppleves som enklere enn før, bringer denne

underholdningsrevolusjonen opp en rekke mer eller mindre kompliserte problemstillinger for

tilbydere av medieteknologiske løsninger. Det største brukervennlighetsproblemet er ikke

lengre at brukeren må spole tilbake filmen før hen ser den på nytt, eller plasseringen av

knappene på VHS-spilleren. De potensielle problemene med brukervennlighet er i en helt

annen skala; Hvordan skal man organisere mengden av innhold, og hvilken funksjonalitet er

egentlig nødvendig for at brukeropplevelsen skal bli best mulig? Markedet utvikler seg raskt

og konkurransen er hard, og vi ser tendenser til at giganttjenester som Netflix setter

standarden for både design og funksjonalitet. Samtidig ser vi at barneløsningene til de ulike
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strømmetjenestene viser lite mangfold; oftest er grensesnittet det samme som hovedtjenesten

bare med hvit bakgrunn, pluss noen runde ikoner øverst. Det later ikke til at disse løsningene

har blitt utviklet med tanke på at de skal brukes av barn. Barn har andre bruksmønstre og

vaner enn voksne; de kan gjerne se en film fem ganger på én dag. Vårt prosjekt, som er et

samarbeid mellom Universitetet i Bergen og TV 2 Sumo, har tatt barna på alvor og resultert i

et innsiktsarbeid og en prototype for en strømmetjeneste laget for og med barn.

1.1 Oppdraget fra TV 2 Sumo

Våren 2018 tok Eva Iselin Husby, produkteier i TV 2 Sumo, og Alexander Valland Straume,

UX Lead i TV 2 Sumo, heisen noen etasjer ned i Media City Bergen for å pitche et

spennende prosjekt for studentene på master i medie- og interaksjonsdesign ved Universitetet

i Bergen. Dette var startgropen for vårt prosjekt, som er grunnlaget for oppgaven du nå leser.

Alexander Valland Straume (UX Lead i TV 2 Sumo) og Eva Iselin Husby (produkteier i TV 2 Sumo). (Foto:

Sara Pedersen Stene)

I sin pitch forklarte Eva og Alexander at TV 2 Sumo har identifisert et behov for å forbedre

sin løsning for barn; de er fremtidens kunder, og ved å gi barn et godt forhold til TV 2 Sumo i

ung alder håper de å kunne holde på de som trofaste kunder når de går over til å bli

kjøpesterke voksne. I tillegg til dette ønsker TV 2 å øke bruken av Sumo i familien, og gjøre
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det mindre sannsynlig at kunder avslutter abonnementet. De håper også at en god løsning for

barn kan være kjøpsutløsende for nye kunder, ved å ha en tjeneste som er relevant for alle i

familien. For å klare dette er Sumo sitt overordnede mål å tilby barn en attraktiv tjeneste og

en god brukeropplevelse.

For å finne ut hva som egentlig kjennetegner en god brukeropplevelse for barn var det tydelig

for de at de måtte skaffe seg innsikt om barn som brukere av strømmetjenester, og de ønsket

derfor å benytte seg av noe medieklyngen har gitt gode muligheter for; samarbeid mellom

mediebedrifter og studenter. Fredrik Håland Jensen, Sara Pedersen Stene og jeg (Johanne M.

Christensen Ågotnes) har siden våren 2018 utviklet prosjektet med arbeidstittelen “Sumo

Kids”, og vi har brukt seks designmetoder som har resultert i 1) en innsiktsrapport til TV 2

Sumo, 2) en prototype for en strømmetjeneste for barn og 3) våre tre akademiske oppgaver

som drøfter ulike perspektiver av prosjektet og utviklingen.

1.2 Problemstilling

For å løse oppdraget fra TV 2 Sumo har vi i vårt prosjekt fokusert på å bli kjent med barn

som brukere av strømmetjenester og skaffe oss rik innsikt om deres mediehverdag samt deres

behov for og forventninger til en “drømmestrømmetjeneste”. Vi har forsøkt å planlegge et

forskningsdesign tilpasset barn, og lagt stor vekt på å ta spesielle hensyn i gjennomføringen

av de ulike metodene vi har brukt, for å sikre oss ekte og verdifull data.

I denne oppgaven vil jeg gjøre en kritisk evaluering av vårt datamateriale basert på kriterier

for ideéll bruk av designmetoder med barn. Jeg vil bruke Elizabeth B.-N. Sanders’

perspektiver “si”, “gjøre” og “lage” som en rød tråd. Dette er en tilnærming til

designmetodikk hvor man utforsker hva brukere sier, gjør og lager for å forstå og få tilgang til

opplevelser, som kan gi en rik kilde til inspirasjon og idéer for design (Sanders et al., 2002).
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For å svare på problemstillingen vil jeg i denne oppgaven gjøre det følgende:

I bakgrunnskapittelet (2.0) vil jeg begrunne hvorfor det er viktig å inkludere barn i

designprosessen, samt belyse hvordan teknologiendringer påvirker barns bruksmønstre. Jeg

gir et kort historisk overblikk over norske barns bruk av medier, og gjør greie for behovet

industrien har for å få innblikk i barns mediehverdag for å kunne tilby de gode løsninger som

de ønsker å bruke.

I metodekapittelet (3.0) forklarer jeg hvordan jeg har gått frem for å skrive denne oppgaven,

ved å gi en forklaring av hvordan jeg har formet litteraturlesningene som danner kriterier og

hvordan vi har gått frem for å samle inn datamaterialet som danner bakgrunnen for

evalueringen. Eventuelle svakheter med metoden blir også belyst, samt generelle etiske

hensyn for forskning for barn blir lagt frem.

I teorikapittelet (4.0) identifiserer jeg kriteriene jeg skal bruke i evalueringen, og gir en

nærmere forklaring av Sanders’ perspektiver “si”, “gjøre” og “lage”. Jeg vil relatere hver av

perspektivene til konkrete metoder, og presentere overordnet teori for disse. Deretter

identifiserer jeg kriterier som ideéllt sett burde oppfylles når man skal inkludere barn i

designprosessen ved hjelp av disse metodene, basert på teori som handler spesifikt om dette.

I evalueringen (5.0) vil jeg bruke kriteriene for å gjøre en kritisk evaluering av vår bruk av

designmetoder med barn. Jeg vil drøfte erfaringer fra vårt prosjekt og evaluere i hvilken grad

vi oppfylte hver av kriteriene, og foreslå hva vi kunne ha gjort annerledes for å få mest mulig

ut av bruken av metodene.

Til slutt vil jeg gi en oppsummering (6.0) og trekke frem den viktigste lærdommen fra

evalueringen.
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2.0 Bakgrunn

I dette kapittelet vil jeg begrunne bakgrunnen for min problemstilling, ved å gi et overblikk

over hvordan norske barns mediehverdag har endret seg de siste 100 årene samt forklare

hvorfor det er viktig å ta barn på alvor og inkludere dem i designprosessen når man skal

utvikle løsninger for barn.

2.1 Fra Lørdagsbarnetimen til YouTube

Norske barns medietilbud har gjennomgått en drastisk endring de siste 100 årene. En

lytterundersøkelse på 1950-tallet viste at 98 % av norske barn hørte regelmessig på

“Lørdagsbarnetimen”, et radioprogram for barn som gikk på lufta for første gang i 1924. I en

artikkel i anledning programmets 80-årsdag i 2004 skriver NRK at det da var verdens eldste

radioprogram som fortsatt gikk på luften (Fordal, 2004).

På 1960-tallet kunne norske barn se blant annet “Pompel og Pilt” på TV-skjermene som

hadde gjort sitt inntog i noen norske hjem. Man kan spørre seg hvorvidt barn ble inkludert i

prosessen i å lage Pompel og Pilt: “Husker dere hvor redd vi var det her ? I alle fall vi som er

født fra midten av 60-tallet og litt senere. Denne serien her er egentlig grunnen til at mange

av oss er blitt som vi er,” skriver brukeren hbigz i en tråd på VG Debatt (Vgd.no, 2001), hvor

de fleste av debattantene sier seg mer eller mindre enige.

Figur 1: Pompel, Pilt og Gorgon vaktmester (NRK.no, 2006).
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Siden den gang kan man nok si at NRK har gått en mer pedagogisk vei, og mange unge

voksne i dag (meg selv inkludert) husker enda sanger og huskeregler fra “Sesam Stasjon” og

“Blekkulf”. Fra 1960 og frem til 2010 var Barne-TV kl 18:00 på NRK 1 et ankerpunkt i

mange norske barns hverdag (Wikipedia, 2019).

Det store gjennombruddet for hjemmevideo kom til Norge i 1980; det fantes da 14 000

VHS-spillere i landet, og i 1985 kunne man stikke på videobutikken for å leie både

VHS-spiller og kassetter. DVD-spilleren ble introdusert sent på 90-tallet, og i 2003 overtok

den videotronen fra VHS-spilleren (Lorentzen, 2016). Det ser i dag ut til at storhetstiden for

både VHS-kassetter og DVD’er over. På 90-tallet var det rundt 3500 videobutikker i Norge,

og i april 2016 stengte den siste videobutikken i Oslo dørene for godt (Lilleby, 2016). Man

kan trygt si at strømmetjenestenes ankomst har vært disruptiv for måten vi konsumerer TV og

video.

I 2007 ble NRK Super lansert og Barne-TV gikk etterhvert over til å utelukkende vises der

(Wikipedia, 2019). TV 2 Sumo kom i 2005 og har i dag flere av de mest populære filmene og

seriene blant norske barn i sin innholdskatalog (Facebook, 2011). Siden den gang har

strømmetjenester blitt mer og mer populært blant barn, og det kan se ut til at direktesendt TV

holder på å dø ut, om grafen i figur 2 fra undersøkelsen Mediebarn 2018 fortsetter på samme

måten. Bruk av strømmetjenester bare vokser, mens bruk av direktesendt TV synker jevnt og

trutt blant norske barn.

Figur 2: Graf som viser forholdet mellom strømmetjenester og direktesendt TV blant barn mellom 3-11 år

(medienorge.no, 2019).
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YouTube er en gratis nettside for strømming av video som har eksistert siden 2005

(wikipedia.org, 2019). På YouTube finnes det et hav av innhold som dekker så og si hva enn

du kan tenke deg, ofte brukergenerert men også innhold fra kommersielle aktører. YouTube

har blitt den mest populære strømmetjenesten blant norske barn, og det ser ut til at bruken

bare fortsetter å øke, slik vi ser på grafen i figur 3 (Kantar, 2018). Grafene viser det klinkende

klart; barns mediebruk har endret seg raskt de siste årene, og kommer nok fortsatt til å endre

seg, og det er viktigere enn aldri før å drive en forsvarlig utvikling av medieløsninger for

barn.

Figur 3: “Hvor ofte bruker du følgende web-tv-tjenester? (ukentlig)” hentet fra undersøkelsen Mediebarn 2017

(Kantar, 2018).

2.2 De “digitale innfødte” må bli tatt på alvor

Kontrasten mellom Lørdagsbarnetimen og YouTube er enorm. Dette er naturlig, det meste i

den norske hverdagen anno 2019 står i stor kontrast til den på 1950-tallet. Blant annet har vi

flere valg og mer tilgang som forbrukere, spesielt når det kommer til underholdning og

digitale medier for barn. Begrepet “digitale innfødte” brukes om generasjonene som har vokst

opp med digital teknologi rundt seg. Disse generasjonene har ekstremt god digital

kompetanse, og Marc Prensky skriver i sin artikkel “Digital Natives, Digital Immigrants” fra

2001 at hjernen til de digitale innfødte kanskje til og med er ulik den til de eldre

generasjonene, som han refererer til som “digitale innvandrere”. I artikkelen understreker han
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viktigheten av å tilpasse seg og forstå de digitale innfødte, da de ser verden og teknologien på

en helt annen måte enn de digitale innvandrerne (Prensky, 2001).

Jakob Nielsen og Katie Sherwin skriver i artikkelen “Children’s UX: Usability Issues in

Designing for Young People” (2019) at barn trenger design som er utformet med spesiell

omtanke. Det er også viktig å følge med på barns bruksmønstre i takt med

teknologiendringer. I artikkelen diskuterer de tre separate brukervennlighetsstudier mellom

2001-2018, med totalt 125 barn i alderen 3-12 år fra Israel, USA og Kina. Barna som var med

i deres siste studie er en del av en helt annen generasjon enn de i den første studien, og barnas

gjennomsnittlige bruk av og tilgang til datamaskiner og mobile enheter har økt betraktelig

over få år. Dette har ført til at barn begynner å bruke internett og apper i en tidligere alder enn

før. I følge Nielsen og Sherwin impliserer disse observasjonene store endringer i hva som

defineres som en brukervennlig side eller app for barn i dag sammenlignet med når

datamaskiner og mobiler først inntok forbrukernes hjem.

Nielsen og Sherwin så to hovedendringer i barnas bruksmønstre fra 2001-2018. For det første

har barn i dag store forventninger til teknologi; de er uredde brukere som ofte prøver å klikke,

sveipe og interagere med elementer selv når dette ikke er mulig. Men, når ting ikke fungerer

slik de forventer, blir de ikke like skuffet som voksne brukere; de godtar at det er ute av deres

kontroll. Likevel så Sherwin og Nielsen i sine studier at barna ønsket å bytte til en annen

nettside eller app i slike tilfeller om de ble gitt muligheten til det. For det andre viser barn i

dag en villighet til å løse problemer istedenfor å gi opp. De prøver å oppdatere siden, lukke

og åpne nettleseren eller bruker tilbake-knappen for å prøve igjen. Selv om de ikke er spesielt

gode til å oppdage kilden til problemer, er de villig til å prøve noen kjappe løsninger: “This

willingness to experiment is something that users who have grown up with digital devices are

more likely to have than users who have entered the digital world later in life” (Nielsen og

Sherwin, 2019).

Konklusjonen fra Nielsen og Sherwin er at barn og voksnes bruksmønstre er ulike, og at man

må ta hensyn til dette i designprosessen. Likevel bør man ikke kaste alt man vet om

brukervennlighetsprinsipper ut vinduet, mange av tingene som gjør sider enklere å bruke for
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voksne gjelder også for barn. Det er viktig å holde seg til aksepterte standarder for

brukergrensesnitt og ha et konsekvent design (2019).

Barn i dag vokser opp med teknologi som en sentral del av hverdagen. Grafen i figur 4,

hentet fra undersøkelsen Mediebarn 2018, viser at norske barn nå har mer tilgang til både

nettbrett, smarttelefon og PC hjemme enn vanlig TV. Disse teknologiene er relativt nye, og

hvordan vi ser barn bruke disse teknologiene er også nytt for oss. Det kan være overveldende

å tenke på veien videre, og vi er nok fortsatt i en startfase. Eva Liestøl, direktør for

brukertrygghet i Medietilsynet understreker dette i introduksjone n til undersøkelsen Barn og

medier 2016: “kunnskap om barns bruk og opplevelser av medier er viktigere enn noen gang

for at foreldre, utdanningssystemet, forskere og beslutningstakere skal kunne gjøre gode valg

og vurderinger” (Medietilsynet, 2016).

Figur 4: Grafen over viser norske barns (6-9 år) tilgang til medieutstyr i hjemmet i 2018. Nettbrett, smarttelefon

og PC overgår vanlig TV. (medienorge.no, 2019).

Denne tilgangen til medieutstyr fører med seg nesten uendelige muligheter for å bli

underholdt, som igjen bringer opp etiske utfordringer, spesielt når det kommer til

barneinnhold. Som grafen i figur 3 på side 10 viser, blir YouTube mer og mer populært blant

norske barn. Foreldre føler seg utrygge med å la barna sine bruke YouTube fritt, da det er

vanskelig for de å kontrollere innholdet barna ser på. Innhold som ved første øyekast ser trygt

ut, kan være skadelig for barn. “Elsagate” er et YouTube-fenomen hvor svært upassende
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innhold blir fremstilt som barnevennlige videoer. I disse videoene vises ofte de populære

karakterene Elsa fra Frozen-filmen og Spiderman i situasjoner som er voldelige og/eller

seksuelle (Di Placido, 2017).

Tik Tok er en app som også er i ferd med å bli svært utbredt blant barn. Her kan man se og

legge ut korte videoklipp (typisk 15 sekunder), i tillegg til at man kan sende eller se på

direktesendinger. 1 av 3 norske barn bruker Tik Tok ukentlig, slik vi ser i figur 5 under

(Gundersen, 20.06.2019). I likhet med YouTube er dette en åpen tjeneste hvor man kan

interagere med brukere fra hele verden. Dette fører med seg problemstillinger som for

eksempel nettmobbing (Gundersen, 20.06.2019) og at barn blir bedt om å donere penger til

andre brukere, gjerne såkalte “Tik Tok-kjendiser” (Gundersen, 15.09.2019), hvor animerte

illustrasjoner blir brukt for å vise hvor mye man kan donere (se figur 6 under).

Figur 5: Bruken av ulike sosiale medier blant norske barn 6-11 år og figur 6: De ulike satsene for donasjon til

brukere på Tik Tok, en videoapp 1 av 3 norske barn bruker ukentlig. (Gundersen, 2019)

Dette er tydelige utfordringer som viser at vi har et samfunnsansvar for å utvikle trygge

medieløsninger for barn, men løsningene må også være noe barn ønsker å bruke. Selv om

foreldrene gjerne er de endelige beslutningstakerne når det gjelder barnas mediebruk, står

barnas ønsker om hva de vil se på sterkt. Christian Birkeland, direktør i TV 2 Sumo, sa (fritt
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gjengitt) i sitt foredrag under konferansen “Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen”

(27.09.19) at det å nekte barnet sitt å se på Peppa Gris når de først har bestemt seg for at de

vil se Peppa Gris kan være ytterst vanskelig, hvorpå han mottok en anerkjennende latter fra

publikum.

Figur 7: Christian Birkeland, direktør i TV 2 Sumo under sitt foredrag om TV 2 Sumo og UIB-samarbeid på

konferansen “Innovasjonspedagogikk i Media City Bergen” 27.09.19. (Foto: Hedvig Idås)

I dette foredraget snakket Birkeland og hans kollega Sarah Willand, direktør for organisasjon

og kommunikasjon i TV 2, om samarbeidet mellom TV 2 Sumo og UiB som vårt prosjekt

inngår i, og hvilken verdi det har for TV 2 Sumo å innhente innsikt om sine brukere.

Tjenesten de tilbyr barn må bli bedre for at de skal kunne klare å konkurrere med de

internasjonale gigantene. Derfor er de svært interesserte i å vite mer om barn som brukere slik

at de kan lage en tjeneste barn virkelig ønsker å bruke. Det er her vårt prosjekt kommer inn,

hvor vi har inntatt rollen som designforskere for å bli kjent med barn som brukere av

strømmetjenester.

14



3.0 Metode

Den kritiske evalueringen som blir gjort i denne oppgaven drøfter vårt datamateriale fra

prosjektet i lys av kriterier for idéell bruk av designmetoder med barn. I det følgende

kapittelet vil jeg gjøre rede for metoden jeg har brukt for å identifisere kriterier og skrive

evalueringen. Her må man holde tungen beint i munnen; dette er altså forklaringen av

metoden som blir brukt i oppgaven for å evaluere metodene som vi brukte i prosjektet. I dette

kapittelet vil jeg også trekke frem eventuelle svakheter med metoden, samt forklare etiske

hensyn man må ta når man forsker på barn.

3.1 Grunnlaget for evalueringen

Litteratur

For å identifisere kriterier for å inkludere barn i designprosessen på en optimal måte, har jeg

brukt mye tid på å lese og fortolke eksisterende litteratur om metodene vi har brukt, som

omhandler overordnet teori om metodene og teori om metodene som er fokusert på barn og

designprosessen.

Jeg har brukt overordnet teori som basis for å gi en introduksjon til de ulike metodene som

skal evalueres, med blant andre Aksel Tjora (2017) om intervjuer og Barbara B. Kawulich

(2005) som gir et bredt overblikk over ulike definisjoner og perspektiver innen deltakende

observasjon. Selv om denne litteraturen ikke omhandler hvordan metodene tas i bruk i

designprosesser (foruten teori om co-design), har jeg trukket frem det jeg mener er mest

relevant for bruken av disse metodene i praksis som en del av en designprosess.

Videre har jeg fokusert på litteratur som handler spesifikt om hvordan man burde bruke disse

metodene med barn i en designprosess. Her har jeg leitet gjennom en mengde tekster; det

viser seg at det ikke finnes så mye litteratur som har akkurat dette fokuset. Et kjapt Google

Scholar-søk illustrerer dette: “design methods children” returnerer rett over 100 resultater,

mens “design methods” returnerer nesten en million resultater.
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Skjermdump fra et Google Scholar-søk: Det er ikke like lett å finne litteratur som omhandler bruk av metoder

for designprosesser med barn som generell litteratur om designmetoder.

Etter mye søking og lesing har jeg funnet seks tekster som på ulike måter fokuserer på

perspektivene “si”, “gjøre” og “lage” relatert til bruk av metoder med barn, som jeg har brukt

som grunnlag for identifisering av kriterier:

Under 4.2.1 Kriterier for “si”: Intervjuer med barn bruker jeg boken Understanding your

users (Baxter et al., 2015), og konsentrerer meg om et casestudie hvor Lana Yarosh deler

erfaringer fra intervjuer med barn i forbindelse med en designprosess.

Under 4.3.1 Kriterier for “gjøre”: Deltakende observasjon med barn bruker jeg Berit

Johannesen’s artikkel “Deltakende observasjon og videoanalyser av barns samspill i lek”

(2006) og Hanna et al. (1997) samt Barendregt og Bekker’s (2003) artikler om retningslinjer

for brukertesting med barn. Jeg har også brukt Baxter et al. (2015) for å belyse bruk av

blikksporingsbriller med barn.

Under 4.4.1 Kriterier for “lage”: Co-design med barn henter jeg ut det viktigste fra

Mazzone et al.’s (2011) foreslåtte rammeverk for co-design-aktiviteter med barn, i tillegg til

at jeg forklarer Elizabeth B.-N. Sanders’ perspektiver på analyse av datamateriale fra

co-design-aktiviteter som er hentet fra personlig kommunikasjon vi hadde med hun over

e-post for å få hjelp til analysen, da vi fant svært lite litteratur rundt dette.

I tillegg til tekstene som omhandler den overordnede bruken av metodene og de seks tekstene

som brukes for å identifisere kriterier, bruker jeg litteratur fra Elizabeth B.-N. Sanders som en
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rød tråd gjennom oppgaven. Hennes tilnærming om å utforske de tre perspektivene “si”,

“gjøre” og “lage” samtidig for å forstå og etablere empati med brukere er idealet for denne

evalueringen, og perspektivene brukes som inndeling for teori- og evalueringskapittelet.  Jeg

har konsentrert meg om fire tekster fra Sanders: artikkelen “Generative tools for

co-designing” (Sanders, 2000), boken Design and the Social Sciences (Sanders et al., 2002)

hvor Sanders har skrevet kapittel 1: “From user-centered to participatory design approaches”,

artikkelen “Contextmapping: Experiences from practice” (Sanders et al., 2005) og artikkelen

“Perspectives on Participation in Design” (Sanders, 2013).

Datamateriale

Prosjektet vårt har resultert i et datamateriale som har blitt til gjennom bruken av ulike

metoder for å inkludere brukere i designprosessen. Datamaterialet består av funn og resultater

fra metoder brukt med både barn og foreldre, men i min evaluering vil jeg avgrense meg til

metodene hvor barna var direkte involvert:

Relevant for si

- 4 intervjuer

Vi dro på besøk til fire familier med barn i alderen 6-8 år, hvor vi gjorde

semistrukturerte intervjuer med barna om deres bruk av strømmetjenester. Vi spurte

de om deres hverdag og medievaner, samt om deres bruksmønstre rundt

strømmetjenester. Målet var å ha en rik samtale med barna hvor det var rom for å gå

inn på temaer som dukket opp underveis. Vi tok lydopptak og transkriberte

intervjuene.

Relevant for gjøre

- 4 observasjoner av bruk av strømmetjenester

Under hjemmebesøkene ba vi barna om å bruke sin favorittstrømmetjeneste, hvor vi

observerte de når de gjennomførte et sett med oppgaver vi hadde forberedt. Vi lot

barna innta en ekspertrolle hvor de viste oss hvordan strømmetjenestene fungerte.
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Barna hadde på seg blikksporingsbriller under denne delen, som lot oss ta opptak av

og få nøyaktig informasjon om hvor på skjermen de så, og ikke minst hvor de ikke så.

- 5 brukertester av 1 prototype

Mot slutten av prosjektperioden hadde vi utviklet en prototype for en

“drømme-strømmetjeneste” for barn, basert på innsikten vi hadde samlet inn i løpet av

prosjektet. Vi gjorde brukertester av denne i Media City Bergen sammen med barna

som hadde vært med i prosjektet, for å bekrefte og avkrefte våre designavgjørelser.

Barna gjennomførte også her et sett med oppgaver mens de brukte

blikksporingsbriller. Her deltok også storesøsteren (11 år) til ett av barna i prosjektet,

da hun tilbydde seg å bidra med dette når familien var innom Media City for

brukertest.

Relevant for lage

- 1 co-design-aktivitet

Barna i prosjektet ble invitert til Media City Bergen for en felles co-design aktivitet

hvor de fikk være med å utforme sin “drømmestrømmetjeneste”. Aktiviteten bestod

av flere segmenter hvor barna fikk være kreative og bruke hendene til å vise hvordan

de tenkte seg at en perfekt strømmetjeneste for barn kunne være.

Alt i alt gjennomførte vi 10 økter fordelt over 8 dager i løpet av en periode på fire måneder.

Vi gjorde altså én økt med hver av familiene hvor vi dro hjem til de og gjennomførte intervju

og observasjon, én felles co-design-økt og fem brukertester (brukertestene var fordelt over tre

dager). Det er dette datamaterialet jeg skal konsentrere meg om i evalueringen, og jeg vil

drøfte vår fremgangsmåte og våre resultater opp mot kriteriene jeg identifiserer gjennom

litteraturlesningene.

3.2 Svakheter

Når man skal evaluere sitt eget arbeid finnes det noen tydelige risikoer for svakheter. For det

første er jeg personlig engasjert i prosjektet, som kan gjøre det vanskelig å være kritisk. Det
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kan være jeg har for lite avstand fra prosjektet for å kunne se objektivt på hvor bra eller dårlig

vi har gjennomført metodene. For det andre er det tvilsomt at jeg har klart å gjøre en

tilstrekkelig litteraturgjennomgang; det finnes mye litteratur rundt området som jeg ikke har

hatt tid til å lese gjennom.

3.3 Etikk

Når man forsker på barn, finnes det noen etiske hensyn å ta. I følge personvernombudet for

forskning, kan barn regnes som en sårbar gruppe, og det finnes noen ting man burde være

oppmerksom på. Forskning på sårbare grupper skal kun gjennomføres om det ikke er mulig å

løse problemstillingen på en annen måte (nsd.no). Forskningsetisk komité for humaniora og

sammfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer sier at selv om forskning på barn og deres

liv er verdifull og at barn kan være sentrale bidragsytere, kan barn trenge beskyttelse som

deltakere i forskning. Metode og innhold i forskningen må tilpasses barnas alder og situasjon

(Backe-Hansen, 2009).

Hovedregelen for umyndige er at foresatte må gi samtykke til at barnet kan delta i

forskningen, og at barnet deretter bestemmer seg for om det vil delta eller ikke. Det er derfor

viktig at både den foresatte og barnet forstår deres rettigheter og hva de takker ja til å være

med på. Man må skrive samtykkeskjema som skal signeres av foresatt, og dette bør utformes

på en klar og tydelig måte som både barn og foresatte forstår (Backe-Hansen, 2009).

Uansett alder og situasjon, er hensynet til konfidensialitet svært viktig, og et sentralt

forskningsetisk prinsipp. Ikke bare er det viktig at data om barnet holdes konfidensielt fra

omverdenen, men man må bestemme om disse dataene skal holdes hemmelig for foresatte

også. Det kan være tilfeller hvor barnet ikke ønsker at foreldrene skal se denne

informasjonen. Hensynet til barnet som informant bør veie tyngst, og om foreldre ønsker å se

barnets svar, må dette bli godkjent av barnet (Backe-Hansen, 2009).
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4.0 Teori

I dette kapittelet vil jeg for hver av de tre perspektivene “si”, “gjøre” og “lage” identifisere

kriterier for å inkludere barn i designprosessen på en ideéll måte. Sanders tilnærming for å

forstå brukeren ved å utforske disse perspektivene er idealet som jeg vurderer vårt prosjekt ut

fra. Jeg vil gi en innføring i de tre perspektivene og forklare hvorfor det er viktig å utforske

de samtidig i 4.1, basert på litteratur av Elizabeth B.-N. Sanders. Deretter vil jeg for hvert

perspektiv først gi en forklaring av metodene basert på overordnet teori, for så å gå nærmere

inn på spesielle hensyn man burde ta når det kommer til barn og identifisere kriterier ut i fra

dette, basert på teori som har dette fokuset. Kriteriene har fått navn etter hvilket perspektiv de

er relatert til (Si1, Si2, Gjøre1 osv.).

Kriteriene er ment til å fungere sammen med hverandre innenfor Elizabeth B.-N. Sanders’

perspektiver “si”, “gjøre” og “lage”, hvor de i denne oppgaven blir relatert til de konkrete

metodene vi har brukt, som er intervju, deltakende observasjon og co-design. Noen av

kriteriene kan også gjelde for bruk av de andre metodene; selv om et kriterie plasseres under

“si: intervju”, er det ikke dermed sagt at man ikke burde ha dette i tankene om man skal

gjennomføre deltakende observasjon med barn. Derfor har jeg forsøkt å strukturere kriteriene

slik at de kriteriene som kan anvendes på en mer generell måte kommer først, og kriteriene

som er mer spesifikke for metodene kommer sist. Eksempelvis er det nok en fordel å prøve å

utjevne makten mellom barn og forsker (Si2) i enhver forskningsaktivitet som involverer

barn, mens avgjørelser om analyse av data fra en co-design-aktivitet (Lage4) er svært

spesifikt og gjelder kun for denne metoden.

4.1 “Si”, “gjøre” og “lage”

Elizabeth B.-N. Sanders introduserte mange av verktøyene, teknikkene og metodene som blir

brukt i dag for å drive og/eller inspirere design fra et brukersentrert perspektiv

(design.osu.edu). Sanders har skrevet kapittel 1 i boken Design and the Social Sciences, hvor

hun beskriver hvordan perspektivene “si”, “gjøre” og “lage” kan brukes for å få en forståelse
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for de dype nivåene av uttrykkelse. Når de tre perspektivene si, gjøre og lage blir utforsket

samtidig, kan man tilrettelegge for å enklere forstå og etablere empati med menneskene som

bruker produkter og informasjonssystemer (Sanders et al., 2002).

Å høre på hva folk har å si forteller oss det de er kapable til å uttrykke i ord, men dette gir oss

bare det de ønsker at vi skal høre. Vi kan også se på hva folk gjør for å få et bedre innblikk i

deres forventinger og behov. Tradisjonelle metoder for design og markedsundersøkelser har

fokusert primært på disse fremgangsmåtene, gjennom for eksempel observasjonsstudier,

fokusgrupper, intervjuer og spørreskjemaer. Det å forstå hva folk sier, hva deres meninger er,

hva de gjør og bruker er svært viktig i en designprosess, men ifølge Sanders er ikke dette nok.

Hun beskriver også generative tilnærminger som fokuserer på hva folk lager, altså hva de

skaper ut ifra verktøysett vi gir dem for å uttrykke deres tanker, følelser og drømmer (Sanders

et al., 2002).

Figur 8: Forholdet mellom ulike metoder for datainnsamling og deres potensiale til å gi tilgang til ulike former

for kunnskap om opplevelser (Sanders et al. 2005).

Sanders er opptatt av brukernes opplevelse av ting, hendelser og steder. Ved å få tilgang til og

lære fra menneskers minner, nåværende opplevelser og deres idéelle opplevelser kan man

utvikle empati med brukeren og etablere resonans (Sanders et al., 2002). Figur 8 over viser

hvordan intervjuer, observasjon og generative metoder gir ulike former for kunnskap om

opplevelser. Vi kan få tilgang til eksplisitt og observerbar kunnskap om brukeres tidligere og

nåværende opplevelser ved å se på hva de sier og gjør, men dette gir lite informasjon om

potensielle fremtidige opplevelser. Ved å bruke generative metoder kan man få tilgang til taus
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(tacit) kunnskap og avsløre skjulte (latent) behov. Taus kunnskap er kunnskap man kan

handle på, men som man ikke klarer å uttrykke tilstrekkelig med ord. Skjulte behov er behov

man ikke er klar over enda, men som blir realisert i fremtiden. I generative metoder guider

man deltakere i små steg for å hjelpe de å konstruere og uttrykke dypere nivåer av kunnskap

om sine opplevelser. På denne måten kan man få tilgang til en skjult verden av

brukeropplevelse og få en bedre forståelse for den, som kan brukes i designformål. Spesielt i

deltakernes forklaring av sine kreasjoner ligger det rik og nyttig informasjon (Sanders et al.,

2005).

4.2 “Si”: Intervju

Intervjuer er en naturlig del av enhver kvalitativ studie. I følge Aksel Tjora (2017) består et

intervju i grove trekk av tre faser: Oppvarminsspørsmål, refleksjonsspørsmål og

avrundingsspørsmål. De ulike fasene består av forskjellige typer spørsmål som krever ulik

grad av rekleksjon fra den som blir interjvuet (s. 145). Tjora forklarer at det er hensiktsmessig

å bruke en intervjuguide bør brukes for å strukturere et intervju. I motsetning til en survey,

hvor spørsmålene er fullstendig utformet, kan spørsmålene i en intervjuguide være

stikkordpreget, og man kan legge inn hjelpespørsmål eller tilleggstemaer (s. 153).

“Dybdeintervjuene har gjerne den frie, uformelle samtalen som ideal, noe som lett forstyrres

av intervjuguiden” (s. 158). For å gjennomføre et dybdeintervju med fin flyt, kan det være

lurt at intervjuguiden veksler mellom fullstendig formulerte startspørsmål for hvert tema og

mer uformelle oppfølgingsstikkord og -spørsmål. Intervjueren gjerne bli så kjent med

intervjuguiden etterhvert at hen kan løsrive seg mer eller mindre totalt fra den for å bidra til å

skape den frie, uformelle samtalen (s. 159).

4.2.1 Kriterier for “si”: Intervjuer med barn

I boken Understanding your users (2015) skriver Lana Yarosh om erfaringer hun har gjort

seg rundt intervjuer med barn i løpet av sine studier. Hun understreker at det er viktig å ta

spesielle hensyn til barn i en intervjusituasjon, da man kan møte andre utfordringer med de

enn med voksne. Barn kan ha vansker med å forstå de mer kompliserte delene av språket, og
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de kan slite med å uttrykke seg og svare utfyllende på spørsmål. Mange barn kan også føle

seg ukomfortabel med å snakke med en fremmed voksen. Yarosh foreslår noen strategier for

å overkomme disse utfordringene, og jeg vil basert på dette foreslå tre kriterier for å gjøre

vellykkede intervjuer med barn  (Baxter et al., 2015, s. 260).

Si1 Ta spesielle hensyn når man forbereder informasjonsskriv og

intervjuguide for barn

Det er viktig at barnet forstår sine rettigheter og hva som skal skje i intervjuet. Man må

understreke at barnet kan trekke seg når som helst fra studien, at de kan nekte å svare på

spørsmål om de ikke ønsker å svare og at de kan ta pauser underveis om de ønsker det. Man

må ta hensyn til utviklingsnivået til barnas aldersgruppe, og tilpasse spørsmålene ut i fra dette

(Baxter et al., 2015, s. 260).

Si2 Utjevne makten mellom barnet og forsker

For å oppmuntre barnet til å være åpen og ærlig, burde intervjueren jobbe aktivt for å

“utjevne makten” mellom seg og barnet. Gjennom skole og andre situasjoner i barns liv,

opplever de ofte at voksne forventer at de skal svare “riktig” når de blir stilt et spørsmål. Det

er derfor viktig å understreke til barnet at det ikke finnes noen gale spørsmål,  at de i denne

situasjonen er eksperten, eller “best på å være barn” og at intervjueren stiller spørsmålene

fordi hen faktisk ikke vet svaret. Intervjueren bør prøve å skape en setting hvor barnet føler at

de har kontroll, ved å for eksempel la barnet leke med opptaksutstyr eller lignende før

intervjuet starter (Baxter et al., 2015, s. 260).

Si3 Bruk kreative intervjuteknikker tilpasset barn

Språket man bruker for å stille spørsmål kan ha mye å si, da vi vet at barn kan slite med å

forstå språk som kan virke ukomplisert for voksne, som metaforer eller abstraksjon. Det kan i

tilfeller hvor barnet har vansker med å svare utfyllende på spørsmålet være nyttig å spørre

etter historier rundt ulike situasjoner fremfor generelle refleksjoner. Et eksempel kan være å
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spørre “hva snakket du og pappa om forrige gang han ringte deg?” istedenfor “hvordan prater

du og pappa i telefonen når han er på reise?” (Baxter et al., 2015, s. 261).

Om man merker at barnet er flau eller nervøs, kan en nyttig måte å engasjere barnet på være å

spørre de om å vise og fortelle. Dette kan for eksempel være “kan du vise meg noen apper du

pleier å bruke sammen med pappa?” Å oppfordre barn til å vise og fortelle om objekter eller

steder kan også være effektivt som byggesteiner for videre spørsmål om følelser, strategier og

preferanser (Baxter et al., 2015, s. 262).

Det kan også være nyttig å inkorporere tegne- og designaktiviteter i intervjuet for å hjelpe

barnet å svare utfyllende. Yarosh spurte for eksempel “hva tror du barn i fremtiden har for å

holde kontakt med foreldrene sine?” (se figur 9 under). Det er ikke meningen at disse

tegningene skal føre til noe konkret, men barnas presentasjon av tegningen kan avsløre

viktige temaer. Man burde lytte etter nøkkelord, se etter underliggende konsepter og spørre

spørsmål om tegningen relatert til intervjuets tema (Baxter et al., 2015, s. 262).

Figur 9: Barns tegninger av fremtidige kommunikasjonsmidler fra Yarosh’s studie. (a): en magisk dør som lar
pappa komme inn på rommet og si god natt, (b): en robot som bærer hemmelige meldinger mellom en gutt og

faren hans, (c): et system med høyttalere og en holografisk projektor som lat forelderen og barnet snakke når og
hvor de vil. (Baxter et al., 2015, s. 261)
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4.3 “Gjøre”: Deltakende observasjon

Barbara B. Kawulich gir i artikkelen “Participant Observation as a Data Collection Method”

et bredt overblikk over litteratur om deltakende observasjon. Hun presenterer blant annet

ulike definisjoner av deltakende observasjon, observatørens roller og når, hva og hvordan

man skal observere (2005). Kawulich gjengir Schensul, Schensul og LeCompte’s definisjon

av deltakende observasjon (participant observation) som: “The process of learning through

exposure to or involvement in the day-to-day or routine activities of participants in the

researcher setting”.

Kawulich skriver videre at DeWalt og DeWalt karakteriserer deltakende observasjon som en

prosess hvor man må ha en åpen, “ikke-dømmende” holdning, hvor man er interessert i å lære

om andre. Man må være klar over at kultursjokk kan inntreffe og at man kan gjøre feil; dette

kan i stor grad unngås ved å være en nøye observatør og en god lytter, og ved å være åpen for

det uventede i det man lærer gjennom observasjonen (2005).

Deltakende observasjon har mange fordeler for forskere. Man har muligheten til å identifisere

ikke-verbale uttrykk for følelser, og til å videre utforske det deltakere har gitt uttrykk for i

eventuelle intervjuer. Om man har gjort intervjuer i tillegg til observasjon, kan man gjennom

observasjonen oppdage eventuelle forvrengninger eller unøyaktigheter deltakeren har

beskrevet i intervjuet. Når man utformer forskningsdesignet for studier som bruker

deltakende observasjon som metode mener DeWalt og DeWalt at målet burde være å utvikle

en helhetlig forståelse for fenomenet som studeres som er så objektiv og nøyaktig som mulig

til tross for metodens begrensninger. De foreslår at deltakende observasjon kan brukes for å

øke studiens gyldighet, da observasjoner kan hjelpe forskere med å få en bedre forståelse for

konteksten og fenomenet som studeres. Gyldigheten styrkes når man bruker tilleggsmetoder

som intervjuer, surveys og spørreskjemaer. Deltakende observasjon kan brukes for å svare på

forskningsspørsmål, bygge teori, og for å generere og teste hypoteser (Kawulich, 2005).
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Blikksporing
Et verktøy for observasjonsstudier som er spesielt nyttig for å forstå menneskers atferd er

blikksporing. Blikksporing, eller “eye tracking” kan brukes for å få nøyaktig og detaljert

innsikt om atferd ved å spore og gjøre opptak av hvor øynene fokuserer til enhver tid. Man

kan bruke skjermbaserte løsninger eller blikksporingsbriller for å oppnå dette (tobiipro.com).

Øynene hviler aldri på samme sted for lenge; de skifter fokus flere ganger i sekundet med

mikrobevegelser som flytter seg bare noen få millimeter av gangen. Blikksporing gir ulike

former for data om øyebevegelser: fikseringer skjer når øyet fokuserer på ett punkt og

forholder seg relativt i ro på dette punktet, og sakkader er øyeblikket mellom to fikseringer,

altså når øyet beveger deg fra ett punkt til et annet. Ut fra disse dataene kan man lage “gaze

plots”, som viser rekkefølgen av fikseringer og sakkader når brukeren ser på for eksempel en

nettside, i tillegg til at man kan lage “heat maps” som viser hvor lenge ulike elementer på

nettsiden har blitt sett på. Slike visualiseringer blir i nyere tid hyppig brukt av

interaksjonsdesignere for å identifisere for eksempel forvirring hos brukeren, lese- og

skanningsmønstre og områder som ikke blir sett på (Ehmke og Wilson, 2007).

Claudia Ehmke og Stephanie Wilson gir i sin artikkel “Identifying Web Usability Problems

from Eye-Tracking Data” et overblikk over hvordan man kan bruke blikksporing i

forbindelse med brukervennlighetsstudier. De følgende dataene og mulige tolkninger

foreslått:

1. Lange fikseringer: Interesse eller forvirring

2. Tilbakevendende sakkader: Mulig forvirring

3. Å ikke se på elementer på en side

4. Skanningsatferd som skiller seg fra leseatferd, altså fikseringer og sakkader som ikke

beveger seg fra venstre til høyre: Hva lette brukeren etter? (se figur 10)
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Figur 10: Skanningsatferd. Et eksempel på et brukervennlighetsproblem identifisert med blikksporing:

“Manglende informasjon på siden”. Her gjør brukeren mange svært korte fikseringer på ulike elementer uten å

finne informasjonen hen leter etter. (Ehmke og Wilson, 2007)

5. Frem og tilbake mellom to objekter: Prøver brukeren å ta et valg eller gjøre en

sammenligning? Er det distraherende?

6. Det første stedet brukeren ser: Hvorfor tok dette oppmerksomheten deres?

7. Det siste stedet brukeren ser: Hvorfor tok ikke dette oppmerksomheten deres?

8. Når brukeren skal ta et valg og fikserer på ett objekt, så de tar en siste skanning før de

tar valget

9. Brukeren leser overskrifter og underoverskrifter, men ikke mer: Kjedelig?

10. Interaksjon, hvor brukeren følger for eksempel en stjerne til en fotnote, eller en

referanse i teksten til et bilde eller et annet element

I en brukertest kan det være en fordel å diskutere funn med brukeren i etterkant i en såkalt

PEEP (Post-Experience Eye-Tracked Protocol), hvor brukeren får muligheten til å diskutere

og forklare valgene hen tok under testen. Ehmke og Wilson gjengir at Ball et al. argumenterer

for at dette kan være en bedre fremgangsmåte enn den tradisjonelle “think-aloud”-protokollen

(hvor brukeren blir bedt om å “tenke høyt” under testen), som kan være vanskeligere for

brukeren å forklare da de må verbalisere pågående kognitive prosesser som kan være

underbevisst (Ehmke og Wilson, 2007).
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4.3.1 Kriterier for “gjøre”: Deltakende observasjon med barn

Berit Overå Johannesen er førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved NTNU, og har

bred erfaring med forskning på barn. I artikkelen “Deltakende observasjon og videoanalyser

av barns samspill i lek” beskriver hun både sitt eget og flere andre forskeres arbeid med

observasjonsstudier med barn. Hun foretar metodiske, analytiske og teoretiske overveielser

av arbeider av William Corsaro (1985, 2001), Marjorie Goodwin (1990, 1998, 2001) og

Ann-Carita Evaldsson (1993, 2003, 2004) sett i lys av sitt eget etnografiske feltstudie av

førsteklassinger i SFO som leker med Lego (Johannesen, 2006, s. 28). Basert på Johannesens

artikkel vil jeg i den følgende seksjonen komme med to kriterier for ideéll gjennom av

deltakende observasjon med barn, relatert til observatørens rolle og registrering av

observasjonsdata. Under det sistnevnte punktet vil jeg også trekke frem teori om

blikksporing, en metode med stort potensiale for å samle inn nøyaktig og detaljert data om

barns atferd. Jeg vil også bruke retningslinjer for brukertesting med barn utformet av Hanna

et al. (1997) og Barendregt og Bekker (2003) for det siste kriteriet som omhandler oppgaver i

en brukertest og hvordan man burde hjelpe barn underveis i en brukertest.

Gjøre1 Etablere seg i en meningsfull rolle som observatør

Under observasjon bruker forskeren seg selv som instrument ved å etablere seg i en

meningsfull rolle som observatør. Men hvordan skal observatørens rolle i situasjonen

utvikles, og hvor mye skal forskeren involvere seg? Dette avhenger av den aktuelle studiens

kontekst og fokus, og Johannesen drøfter i sin artikkel rollene og graden av deltakelse

Corsaro, Goodwin og Evaldsson brukte i sine observasjonsstudier med barn. Johannesen

relaterer deretter sitt rollevalg i hennes egne studier til de nevnte forskernes ulike

tilnærminger.

William Corsaro hadde en involverende tilnærming i sine feltarbeider med barn i lek, hvor

han tilbrakte mye tid sammen med barna og forholdt seg til dem på en reaktiv måte; det vil si

at han holdt seg tilbakeholden i å komme med nye initiativer, men at han svarte når han ble

snakket til og deltok i barnas praksis på samme måte som dem. Denne reaktive men

involverende stilen førte sakte, men sikkert til at Corsaro ble akseptert som “en av gjengen”,
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og som derfor fikk ta del i den sosiale konteksten barna samhandlet innenfor (Johannesen,

2006, s. 29-30).

Marjorie Goodwin utførte sitt feltarbeid med en tilbaketrukket tilnærming; hun satt på

sidelinjen i en gate hvor en gruppe barn lekte, og deltok ikke i barnas samhandling. Hun så på

dette som en fordel, da hun tenkte at hennes involvering ville endre barnas lek til noe som

ikke var “ekte”. Johannessen mener at Goodwin’s tilbaketrukne observasjonsstil fremstår som

helt motsatt i forhold til Corsaro’s involverende tilnærming (2006, s. 30).

Ann-Carita Evaldsson sin tilnærming når hun observerte barn i SFO vekslet mellom

tilbaketrukken og involverende. Hun lot situasjonen bestemme hvorvidt hun skulle delta i

barnas aktiviteter eller bare observere. Når hun deltok i barnas aktiviteter la hun vekt på å

“følge reglene” og involvere seg på samme måte som barna gjorde (Johannesen, 2006, s.

30-31).

Berit Johannesen beskriver at hun i sine observasjonsstudier med barn i SFO valgte en reaktiv

tilnærming. Hun forholdt seg avventende, men svarte når hun ble stilt spørsmål eller snakket

til. Hun unngikk å ta initiativ til hva barna skulle gjøre. Hennes tilnærming skiller seg fra de

overnevnte ved at hun aktivt la til rette for en viss type aktivitet, som hun visste var en del av

barnekulturen. Hun var sammen med en gruppe barn mens de lekte med Lego, og det var

altså ikke noe “unaturlig” over situasjonen bortsett fra at Johannesen var fasilitator for

aktiviteten og at den var tilpasset hennes forskningsfokus. “Dette fokus er rettet særlig mot

sentrale materielle sider ved den sosiale konteksten som Corsaro og Evaldsson peker på

viktigheten av å forstå: nærmere bestemt mot Legoen” (Johannesen, 2006, s. 31).

Johannesen forklarer at deltakende observasjon ikke nødvendigvis trenger å være enten eller,

altså enten involverende eller tilbaketrukket, men også begge deler eller noe midt i mellom.

Dette kommer an på konteksten og den aktuelle studien. Siden Johannesens studie ikke

fokuserte direkte på den sosiale strukturen barna i mellom, men mer på kontekst og bruken av

objektet (Lego), skriver hun at hun godt kunne ha vært mer involverende enn hun faktisk var

(2006, s. 33).
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Gjøre2 Kombinér video og feltnotater for å ta vare på observasjoner, og

legg vekt på å gjøre barna fortrolige med utstyret

Videre beskriver Johannesen sine erfaringer med registrering av observasjonsdata. I tillegg til

feltnotater som “består av beskrivelser av det som foregår mellom menneskene man

observerer, og av den konteksten samhandlingen foregår innenfor” (Johannesen, 2006, s. 33),

er videoopptak svært verdifullt. Informasjon som ellers kunne gått tapt gjennom feltnotater,

som kroppsspråk, tonefall eller måten å håndtere ting på kan enkelt fanges opp gjennom

video. “Når man har situasjonene på video kan man se dem om og om igjen, og få en stadig

dypere forståelse av det som skjer” (Johannesen, 2006, s. 34). Johannesen forklarer videre at

selv om video er et kraftfullt hjelpemiddel, blir ikke forskerens blikk overflødig. Forskerens

notater er nødvendige for å sette det som skjer på videoen i en sammenheng, og det er viktig

at den eller de som var tilstede under observasjonen også deltar i arbeidet med å bearbeide og

analysere datamaterialet (Johannesen, 2006, s. 34).

Når man gjør opptak av barn med video kan det i en observasjonssammenheng være noen

utfordringer man burde være forberedt på. For Corsaro var det å forene rollen som venn med

å være forsker med kamera noe som krevde stor fintfølelse. Corsaro ønsket ikke å bringe inn

noe som kunne virke fremmedgjørende for leken, og derfor ventet han fem måneder før han

startet med å gjøre videoopptak. Når han introduserte kamera hadde han med seg en hjelper

som filmet han og barna (Johannesen, 2006, s. 35).

I Goodwins tilfelle oppstod det vanskeligheter når hun prøvde å bruke kamera, både av

teknisk sort (studien ble utført på 70-tallet) og ved at barna ville posere foran kamera i stedet

for å leke. Hun valgte derfor å kun ta opp lyd. På 90-tallet gjorde Goodwin igjen

observasjonsstudier med barn, hvor hun denne gangen tok opp video og lyd. Hun hadde med

seg en hjelper, og en av dem administrerte lyden og den andre kameraet (Johannesen, 2006, s.

36).

Johannesen brukte også kamera i sin studie, og i likhet med Goodwin opplevde Johannesen at

barna var opptatt av å posere foran kamera. Dette hadde hun imidlertid tatt høyde for, og hun
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prøvde derfor å gjøre barna fortrolige med kameraet ved å la dem posere og prøve ut

kameraet så lenge de var forsiktige (Johannesen, 2006, s. 38). Johannesen skriver også at det

er viktig at den som analyserer videoene i etterkant var tilstede under observasjonen; om man

kun konsentrerer seg om det som faktisk er fanget opp uten å kunne gjenkalle opplevelsen,

kan det skape et helt feil bilde av det man utforsker (Johannesen, 2006, s. 34).

Blikksporing spiller en stor rolle i innsamling av data om hvordan barn interagerer med

verden rundt seg. Det er den mest diskré og pålitelige måten å innhente øyebevegelser fra

barn, som gjerne har et kort oppmerksomhetsspenn og/eller ikke klarer å uttrykke seg

tilstrekkelig med ord. Blikksporing kan i kombinasjon med andre, mer tradisjonelle metoder

være et kraftfullt virkemiddel for å lære om barns bruksmønstre og forventninger. I nyere tid

har teknologi for blikksporing blitt lettere og mer mobil, som gjør det mulig å studere barns

øyebevegelser i deres naturlige miljø (tobiipro.com).

Baxter et al. (2015) skriver at bruk av blikksporing med barn krever noen spesielle hensyn.

Man må forsikre seg om at det er trygt for barnet å bruke blikksporingsutstyret; altså at de

ikke har noen helseproblemer som kan bli forverret av bruken. Man må informere foreldre før

de takker ja til å delta i studien om at blikksporing vil bli brukt, og man må få både foreldre

og barns samtykke til dette. Noen blikksporingsenheter kan føre til kvalme, så man er

forpliktet til å informere om denne risken (s. 52). Det kan også være lurt å la barnet utforske

og leke med blikksporingsutstyret for å bidra til å skape en situasjon hvor barnet føler seg

komfortabel og i kontroll (s. 260).

Gjøre3 Del oppgaver inn i små segmenter, og gi hjelp til en viss grad

Om man gjennomfører en test hvor barnet skal utføre gitte oppgaver, kan det være lurt å dele

disse oppgavene inn i mindre segmenter enn man ville gjort om en voksen skulle utføre

oppgavene. Man burde sjekke at barnet forstår hva de blir spurt om å gjøre og gjenta

oppgaven om man ser tegn til at barnet har glemt eller misforstått den (Hanna et al., 1997).

Selv om man i en brukertest gjerne skal gi deltakeren så lite hjelp som mulig for å finne ut

hvor brukervennlig et produkt er, kan barn trenge hjelp med å gjennomføre oppgavene de blir
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bedt om å gjøre. Barn er generelt vant til å spørre om hjelp om de er usikre på hva de skal

gjøre når de bruker teknologi. Derfor burde man forberede et sett med hint for å hjelpe barna

om de sitter fast. Da kan man følge med på hvilke hint som er nødvendige å gi og når, og få

en bedre forståelse for brukervennligheten til produktet. I mange tilfeller kan det også være

nyttig å besvare barnas spørsmål ved å stille de spørsmål tilbake. Et eksempel på dette kan

være: Barn: “Hva skal jeg klikke på for å begynne?” Observatør: “Hva ser det ut som at du

skal klikke på?” (Hanna et al., 1997). Dette kaller Norman Nielsen Group for

“boomerang”-teknikken, i og med at man sender spørsmålet tilbake til brukeren for å

stimulere hen til å løse problemet selv (Pernice, 2014).

Barendregt og Bekker (2003) skriver at det nærmest er uunngåelig å gi barn hjelp når de ber

om det i en testsituasjon. De foreslår at man burde oppfordre barnet til å prøve litt til før man

gir de hjelp. Dette vil gjøre det lettere å forstå omfanget av et brukervennlighetsproblem. De

skriver videre at hjelp burde gis på riktig tidspunkt; man må forsikre seg om at barnet faktisk

har forstått oppgavens mål før man forklarer de hva de skal gjøre.

Barn kan også trenge hjelp med å “tenke høyt”, en teknikk som brukes ofte i brukertesting,

hvor deltakeren blir bedt om å verbalisere tankene sine mens de tester et produkt. En av

grunnene til at barn har vanskeligheter med dette er at det er unaturlig å bare snakke ut i

luften (Barendregt og Bekker, 2003). Når Barendregt og Bekker (2003) i en av sine studier ba

et barn og å tenke høyt svarte barnet: “Men hvem skal jeg snakke med, deg?” Man burde

prøve å ha en slags naturlig samtale med barnet underveis. Her kan det være lurt å forberede

passende måter å svare barna på uten å lede dem. Men, barn kan være uforutsigbare, og man

burde være beredt på å improvisere. Å følge protokollen strengt vil derfor være vanskelig og

Barendregt og Bekker fraråder dette.

4.4 “Lage”: Co-design

Sanders (2000) beskriver at brukere er verdifulle partnere i designprosessen, noe hun fant ut i

en studie hun ble bedt om å gjøre på midten av 80-tallet. I prosjektet skulle hun hjelpe med

designet av et headset for barn i alderen 2 til 6 år. Hun skriver at de industrielle designerne
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hun samarbeidet med følte at de ikke hadde evnen til å representere barn som brukere i like

stor grad som de kunne representere voksne brukere, og Sanders så seg nødt til å finne opp

nye metoder for å forstå barnas behov og forventninger. Siden mange av barna hadde

begrenset evne til å uttrykke seg med ord, fant Sanders på ulike øvelser som ikke krevde

verbale evner. For eksempel lot hun barna velge, peke, tegne, farge og konstruere. Produktet

de endte opp med solgte ikke så bra i markedet, men prosjektet markerte starten på Sanders’

forståelse av deltakende design; dette var skapelsen av det første settet av verktøyer for

co-design.

I kapittel 1 i boken Design and the Social Sciences (Sanders et al., 2002) beskriver Elizabeth

B.-N. Sanders hvordan kreative verktøy for å skape noe sammen med brukeren i

co-design-metoder kan bidra til å oppdage ukjente, udefinerte eller uventede behov hos

forbrukere eller brukere. Disse verktøyene kan hjelpe designere med å forstå brukerens

tanker, følelser og idéer som kanskje ikke er så enkle å uttrykke med ord: “The stuff that

dreams are made of is often difficult to express in words but may be imaginable as pictures in

your head” (Sanders, 2000). Idéer og muligheter som blir generert av brukere er vanligvis

svært relevante og kraftfulle om man følger dette opp og tar det til markedet. Verktøyene for

å lage er primært visuelle, og fungerer derfor svært godt for å etablere en felles plattform for

forståelse for tanker og idéer mellom folk fra ulike disipliner og perspektiver. Verktøyene blir

et slags språk for co-design; de er et “designspråk” for brukere, ikke bare for designere. Det

er et språk som er bygget på estetikken til opplevelser og ikke bare estetikken til objekter.

Fordi verktøyene er projektive fungerer de godt i den generative fasen av en designprosess,

altså i den tidlige fasen (Sanders et al., 2002).

Sanders har senere plassert konkrete aktiviteter innenfor deltakende design i tre

klassifikasjoner; 1) å lage håndgripelige ting, 2) utøvende aktiviteter og lek, og 3) snakke,

fortelle og forklare. Hun forklarer at situasjoner i realiteten kan være mer rotete enn disse

klassifikasjonene og at aktiviteter ofte faller på grensene mellom hver kategori (2013).
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4.4.1 Kriterier for “lage”: Co-design med barn

Emanuela Mazzone, Janet Read og Russell Beale har utviklet et forslag til et rammeverk for

co-design med barn (2011). Co-design med barn kan bidra til å overkomme de verbale

begrensningene som kan oppstå, i tillegg til at man kan dra nytte av barns oppfinnsomhet og

kreativitet. Mazzone et al. fremhever at co-design med barn skiller seg fra mer tradisjonelle

metoder og det finnes et uendelig mangfold av designsituasjoner og tilnærminger. De

argumenterer for at de som skal gjennomføre co-design med barn trenger konsepter å “tenke

på” fremfor “retningslinjer” man må krysse av. Det er verken gjennomførbart eller fornuftig å

lage en detaljert sjekkliste man må jobbe seg gjennom. Målet med deres foreslåtte rammeverk

er å støtte designere og forskere som har liten erfaring med co-design med barn i å reflektere

rundt rollen til hvert av elementene når man tar beslutninger for å lage en plan for en

co-design aktivitet. For å hjelpe med dette har Mazzone et al. organisert kompleksiteten av

co-design med barn i fem dimensjoner etter en WH/HW-struktur og presentert

implikasjonene av hvert element i en co-design aktivitet (2011).

Basert på Mazzone et al.’s argumentasjon vil jeg strukturere den følgende seksjonen på en litt

annen måte enn seksjonene for kriterier for intervju og deltakende observasjon med barn. Det

er vanskelig å sette kriterier for kreativitet, og jeg vil derfor bruke Mazzone et al.’s

dimensjoner “hvem”, “hvor”, “hva”, “når” og “hvordan”. Jeg vil trekke frem og forklare det

som er viktig å bestemme seg for i planleggingen av co-design med barn, fremfor å foreslå

ideélle kriterier. Jeg vil også gjøre greie for Sanders’ (personlig kommunikasjon i e-post,

21.05.2019) generelle fremgangsmåte for analyse av data fra co-design-aktiviteter.

Lage1 Bestem hvem som skal delta i aktiviteten

Det er viktig å tenke over om man vil gjennomføre co-design-aktiviteten med en gruppe barn

eller individuelt. Grupper kan stimulere til diskusjon og idémyldring, og redusere

ressursbruk, men det kan også føre til at barna kopierer hverandre. Om man gjennomfører

aktiviteten med ett og ett barn gir man rom for originale idéer, men barnet kan ha

vanskeligheter med å komme i gang og bli påvirket av å sitte alene med en fremmed voksen

(Mazzone et al., 2011).
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Fasilitatorene bør ha en felles forståelse for sine roller og målet med aktiviteten. En

observatør bør være der for å gjøre opptak av aktiviteten, men det finnes en risiko for

forskereffekten, altså at barna endrer atferd fordi de vet at de blir observert. Man burde ha en

“assistent” som kan hjelpe barna med oppgavene, men som er påpasselig med å gi hint

fremfor løsninger. Assistenten må prøve å ikke påvirke barnas ideér og tolkninger (Mazzone

et al., 2011).

Lage2 Bestem hvor og når aktiviteten skal gjøres

Man kan velge å gjennomføre aktiviteten i omgivelser som er kjente eller ukjente for barna.

Kjente omgivelser kan gjøre at barna føler seg trygg og i kontroll, som kan bidra til at de

fokuserer på oppgavene. Men, de kan bli distrahert av rutineaktiviteter og eksterne

forstyrrelser. Om man velger å gjøre aktiviteten i ukjente omgivelser kan dette gjøre at barna

har bedre fokus, men de kan også bli distrahert av nye og interessante ting de ser rundt seg

(Mazzone et al., 2011).

Når det gjelder tidsbruk burde dette ideéllt sett tilpasses barnas oppmerksomhetsspenn og

målet med aktiviteten. Man må være åpen for å justere tidsbruken på grunn av eksterne

begrensninger. Det kan være lurt å inkludere noen pauser mellom aktivitetene for å la barna

hvile litt, men dette kan forstyrre flyten i aktiviteten. Det kan oppstå uventede hendelser, og

barn kan ha skiftende behov; derfor burde man ha aktiviteter/oppgaver som varer kortere i

bakhånd. Man blir da mer fleksibel og man kan tilpasse seg barna underveis, men det kan

også bli vanskeligere å analysere og sammenligne data fra aktiviteten (Mazzone et al., 2011).

Lage3 Bestem hva som skal gjøres i aktiviteten, og hvordan aktiviteten skal

gjennomføres

Før man setter i gang med aktiviteten må man forklare barna hva som skal skje og hva som

forventes av de. Én måte å gjøre dette på kan være å gi eksempler og vise barna konkrete

referanser som de er kjent med. Referansene burde velges og vises med omhu for å unngå å
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påvirke barnas idéer. En annen måte å instruere barna kan være å vise visuelle hint eller

triggere som setter stemningen og fokuset for aktiviteten (Mazzone et al., 2011).

Det kan være en fordel å tilby barna forskjellige verktøy for å lage ting, eller å ha alternative

verktøy i bakhånd om man opplever at et barn ikke ønsker å bruke det de blir tilbudt. Dette

kan være tekst, tegning, snakking, forming eller skuespill. Man kan også bruke teknologiske

verktøy i aktiviteten, som kan hjelpe med å holde på barnas oppmerksomhet. Dette burde

isåfall testes på forhånd for å sikre at det ikke påvirker resultatene (Mazzone et al., 2011).

Lage4 Bestem hvordan data skal samles inn og analyseres

I en co-design-aktivitet er metodene man velger for å samle inn data viktig å tenke nøye

gjennom. Dette påvirker måten data blir forstått og tolket i etterkant. Video- og lydopptak, de

tradisjonelle metodene for innsamling av data, er selvsagt nyttige, men for å få mest mulig ut

av aktiviteten er det verdifullt å samle inn data om det som blir laget under aktiviteten. Man

burde ta vare på det barna lager, enten det er å ta vare på artefakten eller et bilde av denne, og

det er da viktig å notere ned barnas forklaring av denne for å kunne tolke den rett. En

alternativ tilnærming til dette kan være å be barna presentere det de har laget og deres tanker

og idéer tilknyttet dette, men det kan være utfordrende da noen barn ikke liker å snakke foran

forsamlinger. Mazzone et al. (2011) foreslår også en “progressiv” innsamling av data hvor

man gjør opptak av hvordan idéene i aktiviteten blir bygget. Dette gir innsikt i barnas måte å

tenke på, men prosessen kan være tidkrevende.

Etter at man har gjennomført co-design-aktiviteten sitter man gjerne på et rikt og variert

datamateriale, og ifølge Elizabeth B.-N. Sanders finnes det ingen spesifikk “riktig” måte å

analysere denne typen data og få designimplikasjoner ut av analysen. Men, man kan gå frem

på en organisert måte; i personlig kommunikasjon over e-post deler Sanders hvordan hun har

gjort denne typen analyse i sitt arbeid:

1. Skriv ned alt som ble sagt når barna laget ting, og når de beskrev hva de hadde laget

2. Ta bilder av hver enkelt ting som ble laget fra ulike vinkler så man kan se alle

perspektiver
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3. Legg notatene du har skrevet ned ved siden av de relevante bildene

4. Annotér bildene basert på hva barna har sagt

5. Organisér bildene i ulike kategorier

6. Se etter koblinger mellom bildene på tvers av kategoriene

7. Navngi og beskriv hver kategori

8. Bruk kommentarene og notatene for å bestemme designkriterier for hver kategori

9. Bruk disse designkriteriene for å inspirere designet av en prototype

Hun forklarer at dette er generelle beskrivelser, som kan måtte tilpasses dataen man har

samlet inn. Det aller viktigste er å ta vare på og tolke barnas beskrivelser av det de har laget

(Elizabeth B.-N. Sanders, personlig kommunikasjon i e-post, 21.05.2019).

37



5.0 Evaluering

I dette kapittelet vil jeg gi en forklaring av hvordan vi brukte metodene i praksis og evaluere

vår bruk av metodene i lys av kriteriene som ble identifisert i 4.2.1, 4.3.1 og 4.4.1. Jeg vil

drøfte i hvilken grad vi har vært vellykket i vår gjennomføring av metodene for hvert av

kriteriene, og si noe om hvordan vår fremgangsmåte kan ha påvirket resultatene.

5.1 “Si”: Intervju med barn

Under hjemmebesøkene gjennomførte vi intervjuer med barna. Intervjuene var delt inn i to

deler; et kortere intervju med oppvarmingsspørsmål før vi observerte barnas bruk av

mediebruk (beskrives i 5.2) og et lengre intervju rett etter observasjonsaktiviteten med

refleksjonsspørsmål basert på det vi noterte oss under observasjonen samt

avrundingsspørsmål til slutt.

Si1 Ta spesielle hensyn i forberedelser av

informasjonsskriv og intervjuguide for barn

Informasjonsskriv

Et viktig fokus for oss var å legge til rette for at både foreldre og barn som skulle delta fattet

en genuin interesse for prosjektet og formålet, og at de skulle ha et oppriktig ønske om å

bidra med innsikt. Derfor ble kommunikasjonen i forkant av studien viktig:

“Kontaktpersonene skal kunne gi tilgang og må gjerne få en så god innføring i forskningen at

de for egen del utvikler forståelse for den, i beste fall sågår en viss entusiasme” (Tjora, 2017,

s. 38). Vi la vekt på å være så åpne som mulig om hva som skulle skje i løpet av prosjektet,

ved å beskrive hva de deltakende familiene skulle være med på.

Prosjektet var noe omfattende, og krevde at familiene skulle delta i tre ulike aktiviteter over

et halvt år. Dette ønsket vi å understreke slik at det ikke kom som en overraskelse for noen og
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at de da ønsket å trekke seg underveis. Vi tilbød oss å sende informasjonsskriv,

samtykkeskjema og intervjuguide i forkant av studien, noe 3 av 4 familier takket ja til. Vi

sendte ut to informasjonsskriv til hver familie, et for foreldrenes deltakelse og et for barnas

deltakelse. Informasjonsskrivene ble utformet i henhold til NSD (Norsk senter for

forskningsdata) sine retningslinjer for forskning, og vi baserte oss på deres veiledende mal for

informasjonsskriv (nsd.no, 2018).

Kommunikasjonen med deltakerne i forkant av prosjektstart fungerte bra, og flere av

foreldrene takket oss for god og grundig informasjon. I ettertid ser vi likevel at det kunne

vært en fordel å informere foreldrene om at de ikke måtte gi barna sine alt for detaljerte

beskrivelser av det som skulle skje og spørsmålene som skulle stilles, samt å ikke snakke for

mye med barna om prosjektet og deres forventninger til det. Vi merket godt på noen av barna

at de hadde forberedt seg til vi skulle komme, og at de hadde skapt seg visse forventninger

om hva de skulle svare oss og hva de skulle gjøre. Aksel Tjora skriver at det er lurt å

reflektere over hvor mye informasjon som er lurt å dele med deltakerne i forkant av studien.

Tydelig og god informasjon om hva som skal skje er viktig for å skape et tillitsforhold, men

informasjonen vil også skape forventninger for deltakerne (2017, s. 76-78).

Vi merket disse forventningene allerede under intervjuet med det første barnet, og vi skrev

derfor om informasjonen vi ga barna ved det første møtet, for å justere forventningene deres

og gi de fikk et friskt perspektiv på det som skulle foregå i prosjektet fremover. Vi ønsket

også å beskrive hele prosjektet og alle aktivitetene, samt formålet med svært enkle ord:

“I dette prosjektet er det tre deler: Den første delen er utforsking, og det holder vi på med nå.

Vi skal utforske hvordan barn bruker strømmetjenester, og hva som fungerer bra og kanskje

ikke så bra. I den neste delen skal vi lage noe. Da skal du få være med å tegne og vise hva du

vil vi skal lage, så skal vi (studentene) lage en kul app for barn. Den neste delen er å teste.

Da skal du få teste det vi har laget, og se om det fungerer bra.”

Dette fungerte til en viss grad ganske godt, men vi merket at noen av barna fortsatt satt med

noen forventinger og at det noen ganger virket som at de hadde forberedt svarene de skulle
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komme med. Derfor kunne det vært en stor fordel at vi fra starten av gjorde det tydelig for

foreldrene hvilken informasjon de skulle gi til barna om prosjektet.

Intervjuguide

Vi har benyttet oss av semistrukturerte intervjuer, som Aksel Tjora beskriver som et

dybdeintervju som bare har en halvfast struktur, altså med rom for å gå nærmere inn på

temaer som dukker opp underveis og som ikke er avhengig av at man må komme seg

gjennom en gitt liste med spørsmål (2017, s. 264). Vi valgte dette delvis fordi vi ville stille

spørsmål ut ifra hvordan barna brukte strømmetjenester under observasjonen, og delvis fordi

vi ikke ønsket å ha stramme rammer rundt hjemmebesøket. Målet var å kunne ha en rik

samtale med barna om deres mediebruk, hvor vi sikret at barna kunne komme med alle sine

perspektiver og meninger, samt å gjøre omgivelsene så naturlig som mulig for å gjøre barna

trygge på oss som utenforstående i deres hjem.

Oppvarmingsfasen av et intervju er en god mulighet til å skape trygge og avslappede rammer

rundt resten av intervjusituasjonen. Derfor ble det tatt spesielt hensyn til at denne fasen skulle

fungere bra, gjennom å tenke nøye gjennom og drøfte spørsmålene vi skulle stille i starten av

intervjuet. Vi forberedte for eksempel spørsmål om hva barna pleier å kalle en

strømmetjeneste for, om de kunne vise oss de forskjellige stedene i huset de pleier å sitte når

de bruker strømmetjenester, og fortelle litt om hvordan de pleier å se på strømmetjenester

sammen med resten av familien i huset. Tjora (2017, s. 145-146) skriver at denne

oppvarmingen kan bidra til å skape en trygghet hos den som blir intervjuet slik at de føler at

de behersker situasjonen.

Til refleksjonsfasen hadde vi bare til dels ferdig formulerte spørsmål forberedt, for å la det

være rom til å gå inn på interessante bemerkninger underveis og stimulere til en flytende og

rik samtale.

I avslutningsfasen ønsket vi først og fremst å fokusere på oppklaring. Her forberedte vi

nesten ingen ferdig formulerte spørsmål; vi ønsket i størst mulig grad å gå gjennom

intervjuet, oppsummere svarene til barna, og gi de mulighet til å utfylle eller rette på det de

40



hadde sagt, for å “dobbeltsjekke” at det faktisk var deres ekte mening. Vi ville også gi barna

mulighet til å legge til hva enn det skulle være, enten det var noe de følte de ikke hadde fått

sagt eller noe de kom på når vi oppsummerte intervjuet.

Vi ønsket også å ha en “åpen post” helt på slutten hvor de kunne komme med alle mulige

tanker og idéer de hadde til en perfekt strømmetjeneste for barn. Vi la vekt på å understreke at

bare fantasien kunne sette grenser, og at de kunne komme med alle slags

kule/morsomme/rare idéer de hadde. Denne delen ble en slags avsluttende samtale som satte

et punktum for hjemmebesøket, og i flere av tilfellene involverte også foreldrene seg en del.

Samtalen fløt fint og det ble en slags idémyldring hvor både barna, vi og foreldrene deltok.

Hensikten med dette var ikke å implementere nøyaktig de idéene barna kom med, men det ga

oss et godt grunnlag for videre idéutvikling samt en pekepinn på hvilken funksjonalitet barn

kan tenke seg å benytte.

Barna svarte ofte kort eller utilstrekkelig fordi de ikke helt forstod spørsmålene våre, og vi

var da svært påpasselige med å forklare spørsmålet på en enklere måte samtidig som vi ikke

la ord i munnen deres eller ledet svarene deres. Dette var noen ganger vanskelig, og vi brukte

derfor noen ganger litt tid på å omformulere spørsmål. Selv om det kan være dumt å bruke tid

på å tenke og si “hmmm”, “eeeehm” midt i en samtale så vi på det som viktigere å ikke lede

barna enn å være kjappe i replikken. Vi endret og omformulerte spørsmål som viste seg å

være vanskelig for barna å forstå, og vi så i de siste intervjuene at barna ikke hadde like mye

vanskeligheter med å forstå spørsmålene. Baxter et al. (2015, s. 260) skriver at man burde

være klar for å tilpasse seg det enkelte barnet underveis og Tjora (2017, s. 145) tipser om at

det kan være lurt å ha oppfølgingsspørsmål klare om man står fast. Han skriver videre at man

burde prøve å vente så lenge som mulig før man stiller oppfølgingsspørsmål i slike

situasjoner, og la det oppstå en stillhet hvor den som blir intervjuet automatisk fortsetter å

utdype svaret sitt, selv om dette kan være pinlig.

Alt i alt mener jeg at intervjuguiden vi forberedte fungerte godt, spesielt på grunn av at vi

ikke hadde så mange ferdig formulerte spørsmål. Det var viktigere for oss å kunne tilpasse

oss det enkelte barnet underveis enn å følge intervjuguiden til punkt og prikke:
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“Det er viktig å merke seg at spørsmålene/innholdet i denne intervjuguiden ikke burde siteres

ordrett, men kommuniseres på en måte som passer det enkelte barnets utviklingsnivå og

sosiale evner. Samtidig bør vi være forsiktig med å “snakke til de som de er barn”, men bruke

enkelt og forståelig språk og snakke til de som at deres mening teller, noe den også gjør. Evt.

reformulere spørsmål/forklare ord om barnet ikke forstår helt eller ikke klarer å svare

utfyllende. Det er viktig at vi ikke signaliserer at barnet har gitt et uønsket/manglende svar,

og at vi understreker at det ikke finnes gale svar.”

Over er et utdrag fra den delen av intervjuguiden som var ment som retningslinjer for oss som

intervjuere. Vi ønsket å hele tiden minne oss selv på at vi måtte være klar for å tilpasse oss

det enkelte barnet, samtidig som vi baserte oss på Baxter et. al (2015, s. 260) sitt råd om å

“utjevne makten” mellom barn og forsker (Si2) slik at barna oppfattet at de ble behandlet

seriøst og som en viktig ressurs for prosjektet, noe de i aller høyeste grad var.

Si2 Utjevne makten mellom barnet og forsker

Det har vært viktig gjennom hele prosjektet og i alle metodene å skape en stemning der barna

føler seg trygg og i kontroll over situasjonen. Vi hadde et spesielt fokus på dette første

gangen vi møtte barna, som var når vi var på hjemmebesøk hos de for å gjøre intervju og

observasjon. Vi satte av en del tid i starten for å bli litt kjent med barna og snakke med de og

foreldre om løs og fast. Den ene familien vi var hos hadde akkurat kommet hjem fra tur med

danskebåten, og det ble da naturlig at vi snakket da en del om dette og Henrik (7 år) fortalte

med stor entusiasme om hva de hadde gjort på turen.

Når vi informerte barna om hva som skulle skje, la vi stor vekt på å understreke at det ikke

fantes noen gale svar, og at det ikke var mulig å svare feil eller riktig på noe. Vi sa at det ikke

er en test av de på noen måte, men heller en test av strømmetjenester hvor de er eksperten. Vi

forklarte at vi vet veldig lite om hvordan barn bruker strømmetjenester og at de måtte prøve å

forklare oss dette så godt de kunne ut fra sine egne erfaringer.
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Vi hadde med oss en portabel lab i form av en stor, svart koffert som inneholdt alt utstyret vi

skulle bruke: Bærbar PC, lyd-opptaker, litt ledninger og blikksporingsbriller. De fleste barna

var svært interesserte i kofferten, og var ivrige etter å se innholdet i den. Lea (8 år) sa at den

lignet på en sånn koffert de bruker i “Småspioner”-filmen (se figur 11). Når vi åpnet kofferten

for å gjøre klart utstyret inkluderte vi barna i dette og forklarte de hvordan alt fungerte og

hvordan vi skulle bruke det. Blikksporingsbrillene vakte stor interesse hos alle barna; noe

slikt hadde de aldri sett før. Dette hadde vi forberedt oss på, og vi satt derfor av en del tid til å

gjøre barna fortrolige med disse rare brillene (se figur 12). Vi forklarte hvordan de fungerte

og viste på oss selv først, mens barna så på live-feeden av blikksporingen på PC’en. Deretter

spurte vi om barna hadde lyst til å prøve selv, noe samtlige ville. Dette ble en kjekk aktivitet

og vi følte til at det bidro til å gjøre barna litt “varm i trøyen”.

Figur 11: Den portable laben fra Noldus vi hadde med oss på hjemmebesøkene (Noldus.com) og Figur 12: Tobii

Pro Glasses 2: blikksporingsbrillene vi brukte i prosjektet (tobiipro.com)

Det er vanskelig å si hvorvidt vi var vellykkede i å “utjevne makten” mellom oss og barna;

alle barn er ulike og kan reagere på forskjellige måter på hvordan de blir tilnærmet. Derimot

tror jeg at vi klarte dette til en viss grad i de fleste tilfellene. Den overordnede tilnærmingen

vi hadde mot barna var å behandle de som en likeverdig, og ikke fremstå som voksne som

hevet oss over de og snakket ned til de. Jeg tror vi, som relativt unge studenter, har større

sjanse i å lykkes med dette enn “voksne”/eldre forskere da barna gjerne kan kjenne seg litt

igjen i oss med tanke på for eksempel væremåte, klesstil og at vi går på skole. Selv om vi var

opptatt av å være profesjonelle prøvde vi å fremtre avslappede og litt lekne.
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Si3 Bruk kreative intervjuteknikker tilpasset barn

Et problem vi stadig møtte på, var at barna svarte kort eller utilstrekkelig på spørsmål der vi

gjerne ønsket mer refleksjon. Vi var klare over at dette kunne være et problem, og vi hadde

derfor forberedt noen teknikker for å gå mer inn på temaer vi syntes var interessante. En

teknikk vi ofte tok i bruk var å spørre barna om konkrete hendelser knyttet til situasjoner der

de brukte strømmetjenester. Om de nevnte at en fetter eller kusine ofte var på besøk og at de

da brukte strømmetjenester på en bestemt måte, ba vi de om å fortelle oss om sist gang

søskenbarnet var på besøk og hva som skjedde rundt bruken av strømmetjenester da. Vi

spurte om spesifikke funksjoner i strømmetjenester som “Fortsett å se”, “Søk” og “Relatert

innhold/videoer”. Vi spurte om deres generelle tanker og bruk av funksjonene, men også

hvordan de tar disse funksjonene i bruk i ulike kontekster som når man er på ferie, ser

sammen med venner og familie osv.

Barnas evne til å uttrykke seg med ord var varierende. Noen av barna var svært flinke til å

forklare, mens vi merket at andre slet med å forklare hva de mente. Enkelte ganger så vi at de

ble litt frustrert når vi ikke skjønte og måtte stille mange oppfølgingsspørsmål. Dette gjaldt

spesielt når de prøvde å forklare hvordan de bruker strømmetjenester og funksjoner på

bestemte måter. I ettertid ser vi at det absolutt kunne vært en fordel at de satt med

strømmetjenesten de snakket om foran seg på en iPad/annen enhet og viste oss mens de

forklarte, slik Yarosh beskriver som en nyttig teknikk for intervju med barn (Baxter et al.,

2015, s. 262). På denne måten kunne vi minimert risikoen for å forstå dem feil og at de ble

frustrerte på grunn av dette.

Noe vi ikke hadde forberedt oss særlig på, var at noen av barna ofte ble ukonsentrerte og

begynte å snakke om alt mulig som ikke hadde med tema å gjøre. Når vi prøvde å lede dem

inn igjen på det aktuelle temaet følte vi oss noen ganger streng og masete. Vi er usikre på om

barna la særlig merke til dette, men jeg ser nå at det hadde vært lurt å forberede noen

teknikker for å komme tilbake til tema. Dette kunne for eksempel være å prøve å finne en

link/relasjon fra deres digresjoner som har noe med tema å gjøre.
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5.2 “Gjøre”: Deltakende observasjon med barn

Vi brukte deltakende observasjon ved to anledninger i prosjektet: Først under hjemmebesøket

hvor vi observerte barns bruk av eksisterende strømmetjenester, og så i en brukertest hvor vi

observerte barna når de brukte prototypen vi hadde utviklet for en strømmetjeneste for barn. I

begge sesjonene løste barna et sett med oppgaver mens de “tenkte høyt”. Sanders et al.

(2005) forklarer at dette er en evaluerende tilnærming til design; testing av eksisterende

produkter eller prototyper av utviklede konsepter. Selv om rammene for de to

observasjonsaktivitetene vi gjennomførte var noe ulike, brukte vi i stor grad den samme

generelle tilnærmingen begge gangene.

Gjøre1 Etablere seg i en meningsfull rolle som observatør

I planleggingen av prosjektet var roller noe vi diskuterte mye, for å sikre en jevn og god

arbeidsfordeling. Jeg og Fredrik Håland Jensen var ansvarlige for hjemmebesøkene hos

familien, og for observasjonen definerte vi rollene som observatør og hjelper/teknisk

ansvarlig. Jeg har jobbet flere år i barnehage og har tre småsøsken, derfor fikk jeg rollen som

deltakende observatør. Fredrik var komfortabel med dette og tok ansvar for å sørge for at

blikksporingsbrillene som ble brukt fungerte underveis, mens han satt litt på avstand. Han

hadde likevel god oversikt over situasjonen via live-feed fra blikksporingsbrillene som han

fikk opp på den bærbare PC’en.

Inspirert av Nielsen og Sherwin (2019) la vi vekt på å la barnet være eksperten. Den første

oppgaven vi ba dem gjøre under observasjonen var: “vis oss favorittstrømmetjenesten din, og

forklar hvordan den fungerer.” Når vi ga barna oppgaven forklarte vi at: “Nå skal vi late som

at jeg er en person som aldri har sett en strømmetjeneste før, og som ikke har peiling på

hvordan den fungerer. Kan du forklare og vise meg?” Denne rolletilnærmingen ligner på

Evaldsson sin fremgangsmåte hvor hun lot barna være ekspertene, og ved å fremstå som en

ikke fullt så kompetent deltaker i deres lek fikk hun svært god innsikt i mekanikken og

tankene bak deres lek (Johannesen, 2006, s. 29-31). Svarene vi fikk av barna lot oss se ganske

nøyaktig hvor mye av strømmetjenestene de forstod; skjønner de hva de ulike funksjonene er,
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og hva bruker de dem til? Tilnærmingen støtter også opp om Si2 Utjevne makten mellom

barnet og forsker, hvor man oppmuntrer barna til å være åpen og ærlig ved å understreke at

man stiller de spørsmål fordi man oppriktig ikke vet svaret, og at de er “best på å være barn”

(Baxter et al., 2015, s. 260). Oppgavene blir forklart nærmere under Gjøre3.

Ved å la barna vise og forklare oss sin favorittstrømmetjeneste til oss som fremstod som totalt

uerfarne med dette, lot vi barna ta rollen som eksperter og medarbeidere i prosjektet. Både

Evaldsson og Johannesen beskriver en slik fremgangsmåte i sine observasjonsstudier, og

dette står sterkt i stil med Sanders (2013) beskrivelse av deltakende design: Brukere bør

betraktes som eksperter i å forstå sine egne måter å leve og jobbe på. Slik som Johannesen la

vi aktivt til rette for en aktivitet vi visste var en del av barnas hverdag, og vi lot oss inspirere

av hennes relativt tilbaketrukne rolle. Observasjonsstilen til Johannesen hadde sammenheng

med hennes rolle i aktiviteten, som allerede var definert: Hun var den som brakte med seg

Legoen og som inviterte barna til å være med i prosjektet, og en person med en sterk interesse

for Lego. Barnas roller var Lego-eksperter og medarbeidere i prosjektet. Hun satt litt unna

barna mens de lekte og tok notater og videoopptak. “På den måten kom min rolle til å ligne

mer på Goodwins tilbakeholdne enn på Corsaros involverende” (Johannesen, 2006, s. 32).

Man kan nok si at vårt rollevalg befinner seg et eller annet sted mellom Johannesen og

Corsaro; vi la til rette for en aktivitet men vi involverte oss også i denne aktiviteten ved å gi

oppgaver og stille spørsmål underveis.

Selv om man kan jobbe mye i forkant med å definere og planlegge roller, er det i vår erfaring

vanskelig å etablere seg i meningsfull rolle når man er midt i en observasjonssituasjon. For

det første var barna svært forskjellige; barna varierte fra å være nesten helt selvgående og

utadvent til å være innesluttet og sjenert. Vår rolle som deltakende observatører varierte også

deretter; noen trengte vi nesten ikke å stille spørsmål til, mens noen trengte nesten konstant

“hjelp” fra oss underveis. For det andre var det ikke alltid like lett å skille meg og Fredrik

sine roller (henholdsvis deltakende observatør og hjelper/teknisk assistent). Dette hadde mye

med hjemmet til familiene vi besøkte; noen hadde store stuer hvor det var mulig å sitte litt på

avstand, mens andre hadde små stuer hvor vi var nødt til å sitte sammen i sofaen med barnet

begge to.
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I min mening har vi ikke lykkes med å etablere oss i en meningsfull rolle som observatører i

vårt prosjekt. Rollene vi hadde var skiftende og fløt over i hverandre noen ganger. Vi ble nok

heller ikke noe særlig flinkere til å etablere oss i rollene etterhvert som vi gjorde flere

hjemmebesøk, snarere tvert imot; vi ble mer og mer komfortable i situasjonen og endte ofte

opp i digresjoner hvor vi skulle vært flinkere til å la barna lede an fremfor å oppmuntre til fri

samtale mellom meg, Fredrik og barnet.

Gjøre2 Kombinér video og feltnotater for å ta vare på

observasjoner, og legg vekt på å gjøre barna fortrolige

med opptaksutstyret

Fredrik gjorde feltnotater fra observasjonen. Som nevnt satt han oftest litt på avstand og

fulgte med via live-feed fra blikksporingsbrillene som han hadde foran seg på PC’en. På

denne måten så han det barna så, og konsentrerte seg om å gjøre notater fremfor å stille

spørsmål, som var min oppgave. I tillegg til å ta feltnotater og videoopptak gjennom

blikksporingsbrillene, tok vi opp lyd da vi visste at lyden som blir tatt opp gjennom brillene

er av dårlig kvalitet.

Som Johannesen (2006, s. 34) understreker er det viktig at den som var tilstede under

observasjonen også er med å analysere datamaterialet. Både meg og Fredrik var med i alle

observasjonene og analysene. Vi hadde ikke utarbeidet en plan for hvordan analysen skulle

foregå, men vi fikk raskt en rutine på dette. Vi ble enige om å gjøre analyser av hver

observasjonen underveis, ganske raskt etter hjemmebesøkene for å ha situasjonen friskt i

minnet. Vi startet med en felles analyse hvor vi brukte video fra brillene og feltnotatene til

Fredrik, hvor vi sammen diskuterte og skrev analyse. Her var også Sara med noen av

gangene. Deretter fordelte vi omtrent halvparten av opptakene mellom meg og Fredrik og

gikk hver for oss og gjorde mer detaljerte analyser av materialet.

Vi kunne med fordel gjort flere ting annerledes for å få til en bedre analyse. Vi burde brukt et

vanlig kamera til å ta videoopptak i tillegg til opptakene fra brillene. Vi hadde ingen
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videoopptak av barnas ansikt, bare opptak gjennom “deres øyne”, bokstavelig talt. Det var

umulig å huske barnas ansiktsuttrykk og tegn til positive eller negative reaksjoner. Likevel

var lydopptakene til dels hjelpsomme her da vi ofte kunne høre om de for eksempel hadde

nølende stemme eller hørtes glad ut. I tillegg merket vi når vi skulle analysere datamaterialet

fra observasjonen at meg og Fredrik noen ganger hadde oppfattet situasjoner på forskjellig

måte. Fredrik hadde gjort ganske detaljerte feltnotater, og vi stolte da på disse istedenfor min

hukommelse. Dette kunne vi unngått ved at både meg og Fredrik kunne tatt feltnotater og

sammenlignet dette opp mot hverandre samt video fra blikksporing (i tillegg til at opptak fra

vanlig kamera kunne hjulpet med dette). Til tross for at vi noen ganger hadde ulike

oppfatninger av situasjoner fra observasjonen, var det generelt en bra ting at vi var to stykker.

Det var en del ting å huske på rundt rutinen med utstyr og oppsett, og det hadde vært

vanskelig å gjennomføre dette på en god måte uten en “hjelper”, slik Corsaro og Goodwin

også erfarte (Johannesen, 2006, s. 35-36).

I likhet med Goodwin og Johannesen (Johannesen, 2006, s. 38) opplevde vi at barna ville

leke med opptaksutstyret (blikksporingsbrillene), men dette hadde vi, som Johannesen,

forberedt oss på; som nevnt satte vi av tid i starten av hjemmebesøket til å gjøre barna kjent

med utstyret og la de teste blikksporingsbrillene (Si2 Utjevne makten mellom barnet og

forsker). Baxter et al. skriver også at dette kan være lurt (2015, s. 260). Om vi ikke hadde

gjort dette i starten kunne det nok ha forstyrret observasjonsaktiviteten til en viss grad.

Brillene var på en måte ikke like spennende når de allerede hadde fått testet dem ut. Vi var

påpasselige med å forklare hvordan blikksporingsbrillene fungerte og få godkjenning av både

foreldre og barn til å bruke brillene, noe samtlige takket ja til. I starten burde vi også satt av

tid til å tilpasse brillene til barnet, da flere av barna uttrykte underveis i observasjonen at de

syntes brillene var ubehagelige å bruke. Vi ønsket ikke å bruke tid på dette midt i

observasjonen, foruten om små justeringer på båndet som går rundt hodet når man bruker de.

Vi hadde med oss “nesetipper” av ulik størrelse som kan monteres på brillen, og vi skulle

brukt tid på å finne riktig størrelse til hvert av barna før vi satte i gang. Noen av barna ba om

å ta av brillene etter en stund, noe vi sa ja til da vi ønsket at de skulle være så komfortable

som mulig. Vi lærte av dette, og når vi skulle bruke blikksporingsbrillene til brukertester med

barna senere i prosjektet passet vi på å tilpasse brillene til hvert enkelt barn før vi startet.
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Skjermdump fra et av våre opptak med blikksporingsbrillene; en sakkade (øyeblikk mellom to fikseringer) fra

karakteren vi ser til høyre og opp til funksjonene i høyre hjørne.

Bruken av blikksporingsbriller ga oss en viss innsikt i barnas bruksmønstre, men vi kunne

med fordel ha utnyttet denne dataen enda bedre for å få til en meningsfull analyse av den. For

å få mest mulig ut av blikksporingen skulle vi ha forberedt en plan på hva vi skulle se etter og

hvordan vi skulle bearbeide dataene på best mulig måte. Slik kunne vi fått et bedre overblikk

over hvor mye tid vi trengte til analysen. Vi hadde en tanke om å lage gaze plots for å se på

hvilken rekkefølge barna så på de ulike elementene i strømmetjenesten, men dette fikk vi

ikke tid til, blant annet fordi programvaren som brukes til dette måtte oppdateres, og vi måtte

vente en stund på at denne oppdateringen ble kjøpt inn. Selv om vi fikk en del verdifulle

innsikter som for eksempel hvor barna ikke så, og hvordan øynene beveger seg rundt når de

bruker strømmetjenester til ulike formål, burde vi hatt en bedre plan for analysen slik at vi

kunne fått enda mer ut av bruken av brillene.

Gjøre3 Del oppgaver inn i små segmenter, og gi hjelp til en

viss grad

Vi ba barna gjøre noen oppgaver under observasjonen (vi var påpasselige med å minne dem

på at selv om vi kalte det for “oppgaver” gikk det ikke an å gjøre noe på feil eller riktig måte,

i henhold til Si2 Utjevne makten mellom barnet og forsker). I planleggingen vurderte vi å
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ikke sette noen rammer for observasjonen i det hele tatt, og la barna bruke strømmetjenester

helt fritt slik de vanligvis gjør, men vi kom fort frem til at det fantes flere ulemper enn

fordeler ved dette: Først og fremst er risikoen for at forskereffekten inntreffer stor (det er rart

å sitte og slappe av og se på TV med to stykker som følger med på deg), for det andre var vi

redde for at det da ville bli mye dødtid (det var mer interessant for oss å observere

interaksjonen barna hadde med strømmetjenestene fremfor å se på dem når de sitter i ro og

ser TV) og for det tredje ville dette ført med seg betydelig økt tidsbruk både for aktiviteten i

seg selv (det tar lengre tid å fange opp interessante interaksjoner) og for analysen av

datamaterialet. For at utføringen av oppgavene skulle bli så naturlig og vanlig som mulig for

barna, ba vi dem om å bruke sin favorittstrømmetjeneste og sin favorittenhet.

Dette er oppgavene vi ba barna gjennomføre under observasjonen:

1. Vis oss favorittstrømmetjenesten din, og forklar hvordan den fungerer

2. Finn en film du ikke har sett før som du har lyst til å se og begynn å se litt på den

3. Bytt språk på filmen

4. Fortsett å se noe du har sett før

5. Finn en spesifikk tittel

Den første oppgaven, “vis oss favorittstrømmetjenesten din, og forklar hvordan den

fungerer”, anså vi som den viktigste; den kunne gi oss mye nyttig informasjon om barnas

forhold til strømmetjenester. Oppgaven var relativt stor og åpen, og står ikke i stil med Hanna

et al.’s råd om å dele oppgaver inn i små segmenter (1997). Ulempen med dette var at noen

av barna ikke helt skjønte hva de ønsket at vi skulle gjøre, og slet med å se for seg at vi var

helt fremmed for dette (vi forklarte de når vi ga dem oppgaven at de skulle late som at vi aldri

hadde sett eller brukt en strømmetjeneste før og at de skulle forklare oss hvordan den

fungerte). Noen av barna trengte derfor “hjelp” med å komme seg videre, og dette løste vi

ved at vi spurte dem om ulike funksjoner: “Hva er dette for noe da, hvordan fungerer dette?”

Dette fungerte greit, men enkelte ganger merket vi at barna gjerne ble litt “flau” over at det

var visse funksjoner de ikke forstod. Derfor var det viktig å opprettholde vår rolle som en

mindre kompetent deltaker som barna måtte lære opp, som beskrives i evalueringen av Gjøre1

Etablere seg i en meningsfull rolle som observatør.
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Resten av oppgavene var mer eller mindre konkrete. Oppgave nummer to, “finn en film du

ikke har sett før som du har lyst til å se og begynn å se litt på den”, utformet vi i håp om å se

hvordan barna utforsker en strømmetjeneste. Hva er mønsteret i deres søken etter noe

gøy/nytt å se på? Vi kunne dratt nytte av å dele oppgaven opp mer/være mer konkrete i hva vi

ønsket at de skulle gjøre. Noen av barna var svært raske i å finne en film, og det virket som at

de bare valgte det første og beste de kom over som de ikke hadde sett før. Vi kunne derfor ha

vært tydeligere på at de skulle finne en film som er virkelig var interessant for dem, og

forklart at vi lurte på hva som gjør at de synes den virker interessant. Den tredje oppgaven,

“bytt språk på filmen”, handlet rent praktisk om hvordan de bruker knappene og funksjonene

inne i selve videospilleren. Alle barna løste denne oppgaven i løpet av få sekunder. Oppgaven

var kanskje overflødig og for liten, men den lot oss i det minste bekrefte vår hypotese om at

barn er svært rutinerte i bruk av konvensjonelle videospillere.

Noen av barna trengte mer hjelp enn andre, og dette så vi spesielt under brukertesten av vår

prototype. Vi fikk spesielt bruk for boomerang-teknikken som Hanna et al. (1997) og Pernice

(2014) beskriver som et hjelpsomt virkemiddel; om barna stilte spørsmål som “hvor trykker

jeg for å finne det?” sendte vi spørsmålet tilbake til dem ved å spørre “hvor ser det ut som at

du kan finne det?” Dette var viktig for å ikke lede barna og for å kunne undersøke

brukervennligheten i vår prototype på en god måte. Noe annet vi så var at flere av barna

hadde vanskeligheter med å “tenke høyt”: de skjønte ikke helt hva dette innebar og selv om vi

prøvde å forklare det på ulike måter slet de fortsatt med å forstå hva vi forventet at de skulle

si. Derfor fikk vi lite ut av dette med noen av barna. Her kunne vi dratt nytte av å prøve å ha

en løpende samtale med barna underveis og ha passende, ikke-ledende svar forberedt slik

Barendregt og Bekker (2003) beskriver. Vi kunne også ha forberedt et sett med relevante hint,

og fulgt med på hvilke hint som var nødvendige å gi og når, for å få en utvidet forståelse for

brukervennligheten til vår prototype, slik Hanna et al. (1997) bemerker.
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5.3 “Lage”: Co-design med barn

Våren 2019 gjennomførte vi en felles co-design-aktivitet hvor vi inviterte alle barna i

prosjektet til UiB sine lokaler i Media City Bergen. Jeg var hovedansvarlig for denne

aktiviteten, og Sara Pedersen Stene var med som observatør. Hvor vi tidligere hadde vært

opptatt av å avdekke eksplisitt informasjon om barnas mediebruk (intervju) og observerbar

informasjon om deres bruk av strømmetjenester (observasjon) skulle vi nå bruke det Sanders

et al. (2005) kaller en “eksplorativ” tilnærming til design. Dette er en form for generativ

forskning som kan inspirere og informere tidlig i en designprosess. I planleggingen av

aktiviteten brukte vi Mazzone et al.’s foreslåtte rammeverk (2011) for co-design med barn for

å veilede oss i avgjørelser.

Lage1 Bestem hvem som skal delta i aktiviteten

Vi gjorde en del overveielser når vi skulle bestemme om co-design-aktiviteten skulle være

individuell eller gruppevis. På én side ville det vært praktisk å gjøre aktiviteten individuelt

samtidig som vi var på hjemmebesøk hos dem, og vi ville sikre oss mot at barna kopierte

hverandre. På en annen side ønsket vi ikke å belaste barna mer enn nødvendig, og vi følte at

det å inkludere enda en aktivitet i hjemmebesøket ville bli for mye på én dag. I tillegg tenkte

vi at en felles aktivitet med alle barna ville stimulere til god diskusjon og idémyldring, og at

barna bygget videre på hverandres idéer. Vi har selv hatt god bruk for lignende teknikker i

idémyldring i tidligere designprosesser hvor hele klassen sammen har utviklet hverandres

idéer. Vi bestemte oss derfor for å gjøre co-designe-aktiviteten med alle barna samtidig.

Som nevnt var jeg hovedansvarlig for å fasilitere aktiviteten, og hadde med meg Sara som

observatør/notat-taker. Vi hadde et møte i forkant av aktiviteten hvor jeg presenterte planen

for aktiviteten og vi diskuterte hvordan vi skulle gå frem. Vi ble enige om at jeg skulle

“styre” aktiviteten, og stå for mesteparten av snakkingen med barna. Vi ønsket likevel ikke at

Sara skulle være en helt taus tilskuer; dette ville nok økt risikoen for forskereffekten (at barna

oppfører seg annerledes fordi de vet at de blir observert). Vi ble derfor enige om at hun også

skulle involvere seg på en naturlig måte uten å lede eller ta styring. Vi snakket også om
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hvordan vi skulle interagere med barna uten å påvirke de i den ene eller andre retningen mens

de laget ting.

Å gjennomføre aktiviteten i en gruppe fungerte relativt godt. Vi så ingen åpenbare tegn til at

barna kopierte hverandre, men dette er gjerne en underliggende prosess som ikke er så lett å

oppdage. Barna, som ikke kjente hverandre fra før, ble trygge på hverandre etterhvert og

kunne i stor grad diskutere hverandres idéer. Det ble en fruktbar diskusjon hvor vi oppdaget

flere perspektiver vi ikke hadde tenkt på før. Det er usikkert om denne dynamikken kan ha

påvirket barna og det de laget, og dette ble tatt høyde for i analysen. Ett av barna hadde ikke

mulighet til å delta i co-design-aktiviteten denne dagen, og vi gjorde derfor en kjapp

co-design-økt med dette barnet når vi var på hjemmebesøk hos han. Vi fikk da et grunnlag for

å sammenligne gruppebasert og individuell co-design, og vi så at gruppebasert fungerte

bedre. Den individuelle økten førte ikke til like mye idémyldring, og vi erfarte som Mazzone

et al. beskriver (2011) at barnet hadde vanskeligheter med å komme i gang.

Det var naturlig at jeg tok hovedansvaret og ledet aktiviteten, da jeg allerede kjente barna litt

fra før. Sara hadde ikke møtt barna før, derfor la vi vekt på å gi barna en god introduksjon til

henne. Selv om vi hadde dedikerte roller og Sara sin hovedoppgave var å observere og ta

notater, tror jeg ikke barna la særlig merke til dette. Fremfor alt la vi vekt på å ha en naturlig

og hyggelig atmosfære, og unngå risiko for forskereffekten. Selv om vi hadde forberedt en

del hint og hjelp vi kunne vi om barna satt fast, ble ikke dette like nødvendig som vi trodde

da barna gjerne hjalp hverandre og var ivrige med å komme med innspill til hverandre. Vi

hadde gode samtaler med barna og fikk en fin flyt, men noen ganger kan det hende at vi sa

for mye og ledet barnas idéer uten at vi tenkte over det. I en gruppesetting med fri samtale så

vi at det var vanskelig å holde på en bestemt rolle og alltid tenke over det vi sa til barna.

Lage2 Bestem hvor og når aktiviteten skal gjøres

I og med at aktiviteten var felles gjennomførte vi den i UiB sine lokaler i Media City Bergen,

i det som passende nok kalles “Forskningslaben”. Vi valgte å ikke ha pauser underveis, da vi
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gjerne ville rekke over alle segmentene vi hadde planlagt på tiden vi hadde satt av, som var

omtrent 1,5 time, samt at vi ikke ønsket å avbryte en eventuell “bra flyt”.

Media City er et kult og moderne sted, og dette syns også barna som kom for å være med på

co-design. Når vi tok dem imot gikk vi ned til hovedinngangen for å møte dem, og vi fortalte

litt om stedet og når vi kom opp til UiB’s lokaler forklarte vi at “her går vi på skole” og viste

hvor vi pleier å sitte og jobbe i grupperom, vi viste dem “datalaben”, og hvor vi pleier å sitte

når vi slapper av, før vi tok dem med inn i “klasserommet” vårt (forskningslaben). I tillegg til

å skape en god atmosfære fra starten av og ta dem godt imot, ønsket vi å minske sjansen for

at de ble distrahert underveis i aktiviteten, ved å vise og fortelle om stedet. Forskningslaben

er relativt kjedelig, altså det er ikke så mange ting å bli distrahert av, men vi passet på å også

forklare de tingene som kunne virke interessante (for eksempel stod det noen prototyper som

vi laget for noen semestre siden der, blant annet tegneroboten “Aino”). Vi tror dette fungerte

relativt bra; det så ikke ut til at barna ble distrahert av omgivelsene underveis i aktiviteten.

Vi kunne nok med fordel ha inkludert en liten pause underveis. Det var nok ikke alle barna

som hadde behov for dette, men vi så at spesielt ett barn ble litt sliten mot slutten. Her skulle

vi som Mazzone et al. (2011) beskriver ha vært mer åpen for å tilpasse oss underveis og

gjerne spurt barna om de følte at de trengte en pause.

Lage3 Bestem hva som skal gjøres i aktiviteten, og hvordan

aktiviteten skal gjennomføres

Etter at vi hadde ønsket barna velkommen startet vi med å gjøre en slags “A/B-test”. En

A/B-test går ut på å vise brukere ulike versjoner av et design for så å se på målinger for å se

hvilket design som gjør det best (Nielsen, 2012). Vår versjon av A/B-testen ble en slags

“light”-versjon hvor vi viste skjermdumper av funksjoner fra de kjente strømmetjenestene, og

spurte barna hvilken de likte best. Det var to grunner til at vi inkluderte denne aktiviteten; den

ene grunnen var at vi ønsket å skaffe oss en viss innsikt om barnas tanker om ulike løsninger

og funksjoner i strømmetjenester, og den andre grunnen var at vi ønsket en lett

oppvarmingsaktivitet både for å gjøre barna trygge samt å sette stemningen for hva resten av
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co-design-aktiviteten skulle dreie seg om; strømmetjenester. Vi tenkte at det fort kan bli

vanskelig for barn å begrense seg til ett emne å konsentrere seg om når de blir satt fremfor et

stort bord med fargeblyanter, tusjer, ark og modellerkitt. Dette er inspirert av Mazzone et al.’s

(2011) forslag om å gi eksempler og gi barna konkrete referanser som de er kjent med, for å

sette fokuset for resten av aktiviteten.

Det neste vi gjorde var å gi barna i oppgave å sette sammen farger de synes ser fine ut i en

fargepalett. Hovedgrunnen til at vi gjorde dette var å sette barna i en slags kreativ modus, og

gi de enda litt mer oppvarming til det neste som skulle skje. Selvsagt ga dette oss også en

innsikt i deres meninger om konkrete designvalg rundt farger og fargesammensetninger.

Sanders (2000) dro også nytte av lignende fargeaktiviteter med barn.

Den neste aktiviteten var noe vi valgte å kalle “figurdesign”. Helt siden vi var på

hjemmebesøk hos familiene hadde vi utviklet en idé om en “TV-venn”, en stemmestyrt

assistent som kan hjelpe barn med å søke etter innhold og foreslå innhold de kan se på. Vi

ønsket da å få kunnskap om hvordan barna kunne tenke seg at en slik “TV-venn” kunne se ut.

Her fikk de være så kreative de ville, vi satte ingen rammer rundt hva de kunne lage. Her så

vi, litt som vi fryktet, at noen av figurene barna laget lignet en del på hverandre. Vi forventet

at barna skulle vise større mangfold, da modellerkitt gir stort rom for kreativitet; kanskje for

stort. Oppgaven var kanskje så åpen at det var vanskelig for barna å komme på noe originalt.

Mazzone et al. (2011) skriver at denne “hermingen” er en av risikoene med gruppebaserte

co-design-aktiviteter. Dette la vi merke til underveis, og passet derfor på å spørre hvert enkelt

barn om hvilke tanker de hadde når de laget figuren, og hvorfor den så ut som den gjorde. Ett

av barna ble fort lei av modellerkitten, og vi ga henne derfor lov til å heller tegne på papir.

Mazzone et al. (2011) skriver at det er lurt å ha alternative verktøy i bakhånd, da noen barn

kanskje ikke har lyst til å bruke de verktøyene man tilbyr.

Etter figurdesign kom “dialogdesign”, hvor vi snakket med barna om hvordan man skal

snakke til “TV-vennen”, og hvordan den skal snakke tilbake til de. Dette ble mer en verbal

aktivitet enn en visuell. Vi skrev ned forslagene barna kom med underveis og hadde små,

improviserte “skuespill” med barna hvor meg eller Sara latet som at vi var “TV-vennen” og
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hvor de skulle snakke tilbake. Vi gjorde oss til og lagde robotstemme, og barna koste seg stort

med dette. Dette faller inn under Sanders (2013) klassifikasjon “utøvende aktiviteter og lek”.

Til slutt kom det viktigste segmentet i aktiviteten; lag din egen drømmestrømmetjeneste. Vi

forklarte barna at her kunne de være så kreative de bare ville, og prøvde å få frem at vi var

ute etter unike og originale idéer og kule “strømme-opplevelser” heller enn et konkret

grensesnitt. Vi stoppet de ikke fra å gå videre med idéer selv om de ikke var logisk eller ikke

kunne fungert som et ekte grensesnitt. Vi forklarte at de kunne tegne selve strømmetjenesten

eller tegne ulike situasjoner med strømmetjenester: Hvordan har du lyst til at det skal være

når du ser på strømmetjenester sammen med venner? Hvordan ser en lørdagskveld med en

drømmestrømmetjeneste ut hjemme hos familien? Vi var ikke interesserte i å kunne

implementere de konkrete funksjonene og idéene de kom med, men å bruke tegningene som

byggestener for videre samtale og refleksjon rundt strømme-opplevelser, slik Yarosh (Baxter

et al., 2015, s. 262) beskriver.

Alt i alt så vi at barna likte de ulike segmentene vi valgte å inkludere i aktiviteten og at de

fungerte relativt bra, men det ble mye å rekke over på 1,5 time. Selv om vi hadde satt av en

viss mengde tid til aktivitetene, gikk vi noen ganger over tiden, og dette gikk utover den siste

aktiviteten. Vi skulle ønske at vi hadde bedre tid til å snakke med barna om strømmetjenesten

de hadde tegnet. Derfor kunne det vært nyttig å begrense oss til færre aktiviteter. Vi følte av

og til at vi måtte skyndte oss gjennom en aktivitet, og det kan hende at barna merket at vi ble

litt stresset. Likevel fikk vi mye inspirasjon og nye perspektiver som vi utviklet til idéer til

prototypen.

Lage4 Bestem hvordan data skal samles inn og analyseres

Vi tok lydopptak av hele co-design-aktiviteten, i tillegg til at vi tok bilder av figurene og

tegningene barna laget. Vi tok også noen notater fra hvert av segmentene. Når vi skulle

analysere disse dataene opplevde vi at vi stod fast på hvordan vi skulle gå frem på best mulig

måte. Vi søkte mye etter artikler som kunne si oss noe om analyse av data fra en co-design

aktivitet, men fant lite som var til nytte. Vi sendte derfor en e-post til Elizabeth B.-N. Sanders
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hvor vi spurte henne om tips til artikler om dette, og Sanders svarte ganske kjapt og var svært

hjelpsom; hun foreslo en fremgangsmåte vi kunne bruke basert på vår forklaring av prosjektet

og sin mangeårige erfaring i feltet.

Selv om Sanders’ fremgangsmåte for analyse var hjelpsom i å hente ut noen meningsfulle

funn fra aktiviteten, er det ting vi kunne ha gjort annerledes for å få enda mer ut av dette

datamaterialet. For det første skulle vi tatt opp video; lydopptakene var av og til uklare, og

kontekst for ulike situasjoner gikk tapt. Hadde vi hatt video kunne vi enklere sett i ettertid

hva som skjedde i situasjonen, og ikke minst hva barna laget mens de snakket om ulike idéer.

For det andre skulle vi vært mye mer påpasselig med å få en skikkelig beskrivelse fra hvert

barn rundt hver ting de laget under aktiviteten. Dette ble rotete, og det var vanskelig å bruke

lydopptakene til å gjenkalle dette. Notatene vi tok var ikke fokusert på hver av tingene barna

laget, men på samtalen vi hadde i hvert segment. Foreldrene kom mot slutten for å hente

barna, og barna var ivrige etter å vise hva de hadde laget. Det ble mye støy og barna og

foreldrene gikk gjerne litt unna lydopptakeren og mange gode forklaringer av

strømmetjenestene barna hadde tegnet gikk tapt. Det er i følge Sanders viktig å dokumentere

det barna sier om hva de hadde laget, og dette skulle vi vært mer klar over i planleggingen av

aktiviteten. En annen løsning kunne være å be barna presentere og forklare det de har laget

slik Mazzone et al. (2011) foreslår.
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6.0 Oppsummering

Det følgende er en oppsummering av den viktigste lærdommen fra evalueringen.

Man burde reflektere over hvor mye informasjon man ønsker at barna skal få om prosjektet

på forhånd, samtidig som at de burde få nok informasjon til at de utvikler et genuint ønske

om å bidra. I vårt prosjekt takket foreldrene oss for god informasjon, men vi så at noen av

barna hadde laget seg noen forventninger til hva som skulle skje og hva de skulle svare/gjøre

fordi de mest sannsynlig hadde fått for mye informasjon om prosjektet i forkant.

Intervjuguiden må planlegges på en måte som gjør at man kan tilpasse seg det enkelte barnet

underveis. Vi så at det var nyttig å bruke spørsmål/stikkord som ikke var ferdig formulerte

slik at vi kunne stille spørsmål basert på barnets utviklingsnivå og forståelse. Eventuelle

oppgaver burde deles inn i små segmenter, og konstrueres slik at de er overkommelig for barn

å forstå og gjennomføre. Vi kombinerte oppgaver av ulik størrelse og som krevde forskjellige

nivåer av refleksjon. Noen av oppgavene var for små og for dårlig beskrevet med hensyn til

det vi ønsket å oppnå, mens spesielt én av oppgavene var stor og noen av barna slet med å

forstå hva de skulle gjøre. Man burde forberede intervjuteknikker tilpasset barn samt hint og

svar man kan gi barn uten å lede eller påvirke dem. Vi fikk spesielt bruk for

boomerang-teknikken (Hanna, et al., 1997) hvor man sender eventuelle spørsmål

(omformulert) tilbake til deltakeren. Vi kunne dratt nytte av å ha forberedt en guide til oss

selv med hint og passende svar vi kunne gi barna når de stod fast eller hadde spørsmål.

Det er også viktig å planlegge hvordan man skal analysere data, og tilpasse opptak av data

basert på dette. For å få mest mulig ut av metodene vi brukte, kunne vi med fordel ha brukt

video for å ta opptak av observasjonen (her brukte vi bare blikksporingsbriller og opptak fra

disse, som lar oss se verden gjennom deltakernes øyne) og co-design-aktiviteten (her brukte

vi lydopptak som ikke ga oss komplett kontekst i etterkant). På denne måten kunne vi fått

rikere data som ga oss informasjon om barnas atferd (blant annet ansiktsuttrykk) og

forklaringen av tegningene/kreasjonene til barna (hvor de peker og forteller om hva de har
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laget). Vi burde også utnyttet data fra blikksporingen bedre ved å for eksempel lage gaze

plots (viser rekkefølgen av øynenes fikseringer).

Når det kommer til å gjøre deltakende observasjon med barn, er det viktig å definere hvilke

roller man skal ha under observasjonen og holde seg til denne rollen etter beste evne. Dette er

nok lettere sagt enn gjort; i vår erfaring er det fort gjort å skli ut og at rollene blir mer

flytende etterhvert som man blir komfortabel i situasjonen. Rollen man inntar og graden av

involvering fra forskeren burde bestemmes basert på studiens formål og observasjonens

kontekst, og i vårt tilfelle fant vi at det var nyttig å la barna være ekspertene og selv fremstå

som mindre kompetente deltakere som trengte opplæring av barna.

Når man skal gjennomføre en co-design-aktivitet med barn bør man tilpasse elementene i

aktiviteten til det man ønsker å finne ut. Vi så at å gjennomføre aktiviteten felles med en

gruppe av barn fungerte godt i den forstand at barna hadde en fin diskusjon og idémyldring,

men vi så tendenser til at barna kopierte hverandres kreasjoner til en viss grad. Selv om vi

hadde definert roller som fasilitator og observatør, opplevde vi at vi fløt ut av disse rollene til

en viss grad; samtalen rundt bordet fløt bra, og i denne gruppesettingen ble det vanskelig å

holde seg i rollene vi hadde definert. Likevel var vi mest opptatte av å ha en koselig

atmosfære hvor barna følte seg komfortabel, og vi prøvde etter beste evne å ikke si ting som

kunne påvirke barna sine idéer. Tidsbruken kunne med fordel vært bedre planlagt for å få nok

tid til hvert segment, og det kunne nok også vært lurt å spørre barna om de ville ha en pause

underveis for å unngå at de ble sliten mot slutten.

Ved å utforske de tre perspektivene “si”, “gjøre” og “lage” gjennom intervjuer, deltakende

observasjon og co-design har vi skaffet oss en rik innsikt om barns mediehverdag og bruk av

strømmetjenester. Et forskningsdesign som tar hensyn til barns behov har vært nødvendig for

å utnytte metodene best mulig, og basert på kriteriene for ideéll gjennomføring av metodene

samt evalueringen av vårt datamateriale er det generelt sett viktig å tilnærme seg barn på en

måte som gjør at de er komfortabel og føler seg trygge, hjelpe de med å utdype uten å påvirke

eller lede dem, og være tilpasningsdyktig og fleksibel overfor det enkelte barnet. Jeg vil

argumentere for at en slik overordnet tilnærming kan anvendes i enhver designprosess med

barn og bidra til innhenting av ekte og verdifull data.
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