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Sammanfattning 

 

Hur ser den ”ultimata” webbplatsen för barn ut? Hur vet man om en webbplats är 

användarvänlig, hur testar man det? Vad är det viktigaste man bör tänka på när man designar 

en webbplats för barn? Dessa frågor kommer i detta arbete analyseras och besvaras. Arbetet 

innehåller även en lista på populära webbplatser som barn mellan 9-12 år besöker dagligen. 

Statistiken för de webbplatser som barn besöker mest är hämtad från den enkätundersökning 

som genomförts i två skolor i Karlshamns kommun, klass tre till sex. Statistiken jämförs 

sedan med tidigare forskning för att ge en bild över utvecklingen av barns internetanvändning.  

Sammanlagt 168 barn medverkade i undersökningen, antalet gav en generell bild av hur barn i 

dessa åldrar ser på en webbplats och hur de vill att en webbplats ska se ut.  

Arbetet är både teoretiskt och praktiskt då målet har varit att skapa en prototyp av den 

”ultimata” webbplatsen för barn.  

Nyckelord: webbdesign, användarvänlighet, användartest, fokusgruppstest, design, barn. 

Abstract 

 

What does the ultimate website for children look like?  How do you know if a webbsite is 

user friendly, how does one test it? What is the most important thing you should take into 

consideration when designing a website for children? 

These questions will be analysed and answered in this thesis. The thesis also contains a list of 

popular websites, which children in the ages of 9 to 12 are daily visiting. The statistics for 

these websites are brought by the survey that was conducted in two of the local schools in 

Karlshamn, classes three to six. The statistics is then be compared with earlier research to 

generate a picture of the evolution of childrens use of the Internet. A total of 168 children 

participated in the survey, the number of children participating gave an overall picture of how 

children in this age see a website, and how they want a website to look like.  

The thesis is both theoretical and practical, since the goal has been to create a prototype of 

”the ultimate” website for children.  

 

Keywords: Web design, user-friendliness, usability test, focus group test, design, children 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Användarvänlighet är ett begrepp som ofta kopplas samman med webbplatser, men vad 

innebär användarvänlighet och hur skapar man en användarvänlig webbplats? Enligt en 

kandidatuppsats av Raban Ebrahimzade och Jonas Petersson vid Göteborgs Universitet,  

Optimering av webbplatser- Interaktionsförbättringsarbete på webbplatser
1
, förklaras 

användarvänlighet som ett generellt begrepp för att användaren ska känna sig hemma i en 

miljö, fast på Internet. Användaren skall känna sig bekväm, säker och kunna hitta det han 

eller hon söker på webbplatsen utan att behöva anstränga sig. Webbdesignern kan därför välja 

att genom webbplatsens design lyfta fram det som han eller hon tror att användaren letar efter.  

 

Steve Krug, författaren till boken Don’t make me think
2
, beskriver användarvänlighet mer 

som sunt förnuft; att man väljer att utforma designen så att det ska vara enkelt och lätt att 

förstå den. Användaren vill inte lära sig hur en webbplats fungerar, användaren vill använda. 

 

Användarvänlighet för webbplatser riktade till barn fungerar på precis samma sätt, fast med 

mer fokus på tydlighet. ”The Smashing Magazine” är ett företag som fokuserar helt på 

webben och dess design, och då även design till webbplatser för barn. De menar att man bör 

visa barnet respekt och vara noggrann med att designa rätt för rätt åldersgrupper
3
. 

 

Det finns många riktlinjer för att designa olika typer av webbplatser på nätet, men 

användarvänligheten spelar förmodligen lika stor roll oavsett vilken målgrupp man vill nå. Att 

designa användarvänligt är egentligen att använda sunt förnuft, att utföra tester för att se om 

webbplatsen fyller användarens krav och att inte tvinga användaren att lära sig hur 

webbplatsen fungerar. Med enkel design och respekt för användaren kommer man långt i 

webbdesign. 

 

                                                           
1
 Ebrahimzade Raban, Petersson Jonas. Optimering av webbplatser – Interaktionsförbättringsarbete på 

webbplatser. Göteborgs Universitet, 2011. 
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26712/1/gupea_2077_26712_1.pdf 
2
 Krug, Steve. Don’t make me think. 2 uppl. Berkely, California, USA: New Riders Publishing, 2005. Sid 11-13 

3
 Morrinson, David. The Smashing Magazine. Best Practices For Web Design For Kids. 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26712/1/gupea_2077_26712_1.pdf
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Barn som använder Internet för första gången blir allt yngre och yngre. Internet-intressen 

består oftast av spel och videos men även sociala nätverk och bloggar. Intresset för spel är 

större hos flickor än hos pojkar innan de fyllt 12 år. Därefter minskas flickornas intresse för 

spel och övergår till bloggar och sociala nätverk, medan pojkarnas intresse för spel håller i sig 

ända till 16-25 år
4
.  

När det gäller just sociala nätverk som Facebook
5
, uppstår ett problem i statistiken då många 

av de som registrerar sig ännu inte har uppfyllt rätt ålder för registrering. Åldersgränsen för 

det sociala nätverket är 13 år. Ännu ett problem uppstår i statistik om antalet användare då en 

person kan registrera flera konton
6
. 

Barn som kommunicerar med varandra via Internet är mycket vanligt och det finns många 

kommunikationsverktyg att välja mellan. År 2009 träffade 52 % av alla flickor och 40 % av 

alla pojkar kompisar på Internet
7
. Denna statistik har garanterat fått större siffror nu efter att 

sociala nätverk, som Facebook, blivit allt mer populärt. 

 

 

1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och varför barn använder Internet. Vad barn 

önskar se på en webbplats och vad de helst använder då de går online. Arbetet skall också 

belysa vad som krävs för att skapa en webbplats för barn. 

 

Målet med detta arbete är att med hjälp av tidigare forskning, empiri från arbetets 

enkätundersökning samt den feedback och kritik från de barn som har medverkat i 

fokusgruppstestet, skapa en produkt. En prototyp av en webbplats för barn mellan 9-12 år som 

innehåller det som barnen själva önskar att webbplatser och sociala nätverk ska innehålla. 

 

                                                           
4
 Findahl, Olle. Sektionen för Internetinfrastruktur (.SE). Svenskarna och Internet. Första upplagan, första 

tryckninge, 2011. Sid 42. http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/  
5
 http://www.facebook.com  

6
 Simon Sundén. Facebook Sverige Statistik 2011. 2011-05-24 http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-

2011/  (Hämtad 2012-05-16)  
7
 Forsberg, Erik. Hälften av Ungdomarna mellan 10-18 år surfar, mejlar eller chattar minst en timme varje dag. 

2010-09-15. http://www.internetstatistik.se/artiklar/halften-av-barnen-och-ungdomarna-anvander-natet/  

http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/
http://www.facebook.com/
http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/
http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/
http://www.internetstatistik.se/artiklar/halften-av-barnen-och-ungdomarna-anvander-natet/
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1.3 Problemformulering 
 

Kan en webbplats för barn se ut precis hur som helst? Hur ser ett barn en webbplats? Vad 

tycker de är det viktigaste man ska ha med på en webbplats och skiljer sig svaret på dessa 

frågor genom olika åldersgrupper? Vad är användarvänlighet och hur testas det? Finns det ett 

samband mellan designen och populariteten hos webbplatser som riktar sig till barn, eller är 

det bara innehållet som räknas? Hur ser den ultimata webbplatsen för barn ut?  

Dessa frågor är de som ställs, analyseras och besvaras i detta arbete.  

 

1.4 Frågeställning 
 

Min frågeställning, lyder som följer: 

 

Hur gör man en användarvänlig webbplats för barn? 

- Vad är användarvänlighet/användarvänligt? 

- Hur testas användarvänlighet? 

 

 Hur ser den ”ultimata” webbplatsen för barn ut? 

- Hur designar man en webbplats för barn? 

- Vad bör man tänka på? 

- Vad vill barn ha på en webbplats och skiljer detta sig mellan olika åldersgrupper? 

 

Fördjupande frågeställning: 

- Hur ofta går barn mellan 9-12 år in på Internet? 

- Vilka webbplatser besöks mest av barn i dessa åldrar och varför? 

- Vad tycker barn är det viktigaste en webbplats bör innehålla? 

- Vad väger tyngst: designen, innehållet eller både och? 

- Behövs det ett alternativ till Facebook för barn? 
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1.5 Avgränsningar 
 

Arbetets empiriska undersökning är begränsad endast till barn mellan 9 – 12 år i två av 

Karlshamns kommuns skolor. Ett landstäckande arbete som täckt fler åldersgrupper hade 

blivit allt för stort att genomföra på så begränsad tid.  

I arbetet är ”usability test” direkt översatt till ”användartest” istället för ”användbarhetstest”. 

Ett ”usability test” används för att, precis som i ett användartest, undersöka om något är 

användarvänligt. Ett användbarhetstest används för att se om något är användbart. 

Användbarhet och användarvänlighet går en aning hand i hand, men skillnaderna i testerna är 

ändå märkvärda och det är därför som det engelska ordet är översatt på detta sätt.  

Några statisktiska undersökningar i Kapitel 2, ”Teori/Forskning”, är något gamla (till exempel 

statistik från 2009). Dock är detta inget stort problem då det ger möjligheten att diskutera 

kring hur statistiken kan se ut idag och ge mer rum åt den empiri som utvunnits av detta 

arbetets enkätundersökning. 

Den statistiska jämförelsen kommer endast ta upp skillnaden i statistik mellan fyra olika slags 

webbplatser, då det är dessa som tas upp i tidigare statistiska undersökningar.  
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2. Teori  

 

För att kunna undersöka hur ett barn ser en webbplats, hur stor del av användarvänligheten 

som spelar in och hur designen vävs in i användarvänligheten krävs tidigare forskning kring 

just användarvänlighet. Vad är användarvänligt?  

Detta kapitel innehåller också forskning angående webbdesign för barn och hur man bör tänka 

för att ett barn ska intresseras av en webbplats. Kapitlet sker i löpande text och kommer vara 

uppdelat i följande underrubriker: ”Användarvänlighet”, ”Webbdesign för barn” samt 

”Statistik över barns användande av Internet”.  

”Användarvänlighet” tar upp vad användarvänlighet är och hur det testas. Den andra delen, 

”Webbdesign för barn”, tar upp barns syn på reklam på webbplatser och vilka problem det 

medför, samt hur man ska förhålla sig designmässigt när man skapar en webbplats för barn. 

Den tredje delen tar upp fakta och statistik över barns internetanvändning. 

 

2.1 Användarvänlighet 

 

Användarvänlighet är centralt inom webbutveckling idag. Bara för att en webbplats är 

avancerad betyder inte det att det är en bra webbplats, man måste kunna använda den också. 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning om användarvänlighet och vilka metoder man 

använder när man testar användarvänlighet.   

 

2.1.1 Vad är användarvänlighet? 

 

Boken ”Don’t make me think” av författaren Steve Krug beskriver hur man som 

webbutvecklare och designer skall hantera användarvänlighet och användartester. Detta för att 

på ett så smidigt sätt som möjligt få användaren att se en fördel med webbplatsen och 

förhoppningsvis besöka den igen. Som bokens titel antyder ska användaren inte behöva tänka 

när han eller hon använder sidan. Webbplatsens förstasida ska visa allt som sidan har att 

erbjuda och det ska vara tydligt, lättillgängligt och självförklarande. Användaren skall enkelt 
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kunna hitta det han eller hon är ute efter, utan att behöva sitta och fundera.
8
 För att citera 

författaren: 

”When you’re creating a site, your job is to get rid of the question marks”.
9
 (min kursivering) 

Vi människor läser inte på webbplatser, vi ”skannar” dem
10

. Användare går väldigt sällan in 

på en webbplats för att titta på allt som webbplatsen har att erbjuda. Istället skannar vi 

webbplatsen efter det viktigaste, det vi är ute efter. En länk eller knapp designad med ett fåtal 

välvalda ord för det vi vill nå eller några specifika punkter som kan guida användaren genom 

webbplatsen
11

. För mycket information på en webbplats gör att användaren inte hittar det han 

eller hon söker lika snabbt. Forskning har visat att man i snitt läser 25 % långsammare om 

man läser på en datorskärm, än om man läser på ett papper
12

. Man bör därför inte skriva mer 

än hälften av den text man tänkt skriva, eftersom det inte bara handlar om att kunna läsa fort 

utan också om att användaren eller läsaren ska må bra och känna sig bekväm. Om en 

användare trots allt skulle vilja gå in på en webbplats för att hitta långa texter, resulterar oftast 

besöket i att användaren skriver ut texterna på papper. 

Användarvänlighet förklaras även som ett generellt begrepp för att användaren ska känna sig 

hemma i en miljö.
13

 Man bör designa webbplatsen så att den stödjer användaren i dess 

användande. Författarna till uppsatsen, vilken ovanstående teori är tagen ifrån, skriver dock 

att man inte kan designa en bra användarupplevelse eller användarvänlighet, utan att det är 

något som resulterar utifrån en väldesignad produkt. Produkten riktar sig sedan mot 

användarens behov och ger en känsla av tillfredsställelse hos användaren.
14

  

 

Några principer och regler för användarvänlighet 

Eftersom människans hjärna är begränsad i dess kapacitet att behandla information, delar den 

upp informationen i små delar som är lättare att gå igenom. Enligt en studie av George A. 

                                                           
8
 Krug, Steve. Don’t make me think. 2 uppl. Berkely, California, USA: New Riders Publishing, 2005. Sid 11-13 

9
 Krug, Steve. Don’t make me think. 2 uppl. Berkely, California, USA: New Riders Publishing, 2005. Sid 13 

10
 A.a. (sid 21) 

11
 Maier, Andrew och Leggett David. Usability principles for modern Websites. I The Smashing Book. Sid 122-

153 (123). Lübeck, Tyskland: DE Druck Europa, 2009 
12

 Nilsen, Jakob. Designing Web Usability, 2 uppl. Indianapolis, USA: New Riders Publishing, 1999. Sid 101-103 
13

 Ebrahimzade Raban, Petersson Jonas. Optimering av webbplatser – Interaktionsförbättringsarbete på 
webbplatser. Göteborgs Universitet, 2011. Sid 7, 
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26712/1/gupea_2077_26712_1.pdf 
14

 A.a (sid. 7) 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26712/1/gupea_2077_26712_1.pdf
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Miller
15

, kan vi människor bara hålla reda på fem till nio saker i vårt korttidsminne samtidigt. 

Detta är oftast ett bra argument till varför man begränsar antalet objekt i en webbplatss meny 

till endast sju objekt. Man kallar denna princip för ”Sju, plus minus två”. Dock är denna 

princip inte helt hållbar och det är därför inget krav för webbplatser att stenhårt hålla fast vid 

den.
16

 

En annan princip som länkas samman med användarvänlighet är två-sekundersregeln. Den 

grundar sig i människans otålighet; att en användare inte ska behöva vänta mer än två 

sekunder på en respons från webbplatsen. Att det just måste vara två sekunder är ingen 

vetenskapligt framtagen tidsmängd, men regeln är fortfarande bra att förhålla sig efter. Ju 

kortare tid en användare tvingas vänta desto bättre kommer deras upplevelse av webbplatsen 

att bli.
17

 

 

”Tre-klicksregeln” går ut på att användare inte tycker om att klicka runt för mycket på en 

webbplats. Enligt denna ”myt” slutar man att använda sidan om man inte hittar det man söker 

efter tre musklick, dock är detta inte helt sant. Enligt en rapport skriven av Joshua Porter och 

publicerad på webbplatsen www.uie.com (User Interface Engineering)
18

 testades denna myt 

på 44 personer. Testet visade att de medverkande inte nöjde sig med bara tre klick utan 

fortsatte söka runt på webbplatsen efter det de var ute efter. Efter testet frågade man de 

medverkande om de hade upplevt någon form av frustration av att inte hitta det de sökte med 

en gång. Resultatet visade att ungefär 50 % av de medverkande inte kände av någon form av 

frustration alls. Slutsatsen av testet var att tre-klicksregeln fortfarande är en bra regel för en 

webbdesigner att följa, även om användaren i fråga kan gå med på att klicka fler gånger för att 

hitta det han eller hon söker.  

 

  

                                                           
15

 Dr Dobb’s – the world of software development. James Kalbach, 2002-01-01http://drdobbs.com/web-
development/184412300 (Hämtad 2012-02-26) 
16

 Maier, Andrew och Leggett David. Usability principles for modern Websites. I The Smashing Book. Sid 122-
153 (143). Lübeck, Tyskland: DE Druck Europa, 2009 
17

 Friedman, Vitaly. The Smashing Magazine. 30 Usability Issues to be Aware of, 2007-10-09 
http://uxdesign.smashingmagazine.com/2007/10/09/30-usability-issues-to-be-aware-of/  
(Hämtad: 2012-02-26) 
18

 Porter, Joshua. User Interface Engineering. Testing the Three-click Rule, 2003-04-16  
http://www.uie.com/articles/three_click_rule/ (Hämtad: 2012-02-26) 

http://www.uie.com/
http://drdobbs.com/web-development/184412300
http://drdobbs.com/web-development/184412300
http://uxdesign.smashingmagazine.com/2007/10/09/30-usability-issues-to-be-aware-of/
http://www.uie.com/articles/three_click_rule/
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Sammanfattning av Användarvänlighet 

 

Man kan sammanfatta användarvänlighet som ett sätt för en webbutvecklare eller 

webbdesigner att ta hänsyn till användarens krav, både omedvetna och medvetna sådana.  

Människan är i regel ganska lat och söker bekvämlighet i allt. En webbplats bör därför inte 

innehålla så mycket text eftersom vi människor inte orkar läsa allt för mycket. Vi skannar 

webbplatsen efter det viktigaste och klickar på det första vi tror kommer leda oss till det vi 

söker. Användaren vill känna sig trygg och hemma, känna att han eller hon har kontroll över 

webbplatsen och samtidigt inte behöva tänka allt för mycket. Vi vill inte lära oss hur en 

webbplats fungerar, vi vill använda den direkt.  

För att skapa en så användarvänlig webbplats som möjligt finns det olika sorters principer 

man kan förhålla sig efter. Dessa principer hjälper skaparen att förstå hur användaren tänker 

och hur han eller hon kommer använda sidan.  

Tillfredsställelse, sunt förnuft och tillit till produkten är nog de mest passande och 

beskrivande orden att använda när man pratar om användarvänlighet. 
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2.2 Webbdesign för barn 

 
Det finns många riktlinjer och principer, utöver de som nämnts tidigare i denna uppsats, om 

hur man bör förhålla sig när man skapar en webbplats riktad till barn.  

 

2.2.1 Reklam 

 

Dagens webbplatser för barn är mer eller mindre enbart fyllda med reklam. Enligt en rapport 

publicerad av de Nordiska Konsumentombusmännen 2003, har barnen också svårt att hålla 

reda på vad som är reklam och vad som är webbplatsens ursprungliga innehåll, något som 

strider mot marknadsföringslagen. Rapporten tog även upp att de flesta av dessa sidor riktade 

till barn begärde personuppgifter av minderåriga, något som endast är tillåtet med förälders 

tillstånd.
19

 Denna rapport publicerades för nästan ett decennium sedan, men problemet 

kvarstår fortfarande till stor del idag då mycket av det barnen integrerar med på Internet (spel, 

videos, chat-funktioner, musik etc.) innehåller reklam
20

. Marknadsföringen måste ske korrekt.  

Väljer man att använda sig av reklam på barnwebbplatser bör man därför vara noggrann med 

vad som är lagligt och vad som är etiskt inkorrekt
21

. Barn är känsliga och tar upp mycket av 

det de ser och hör. Att utnyttja barnens godtrogenhet vore etiskt fel men det är en tunn linje 

mellan vad som är att utnyttja och vad som är att locka användare av en webbplats till reklam.  

 

2.2.2 En webbdesigners riktlinjer till webbplatser för barn 

 

Det första man ska ha i åtanke när man gör en webbplats för barn är att inte prata till dem som 

om de vore yngre än vad de är, på webbplatsen.
22

 Om ett barn i 10-årsåldern besöker en 

                                                           
19

 Laurent, Lina. Barn och Webbreklam. http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Aktuellt/Tidningar/Artiklar-i-
urval/Barn-och-webbreklam/ , 2010-08-03 (Hämtat 2012-02-27). 
20

 Sveriges konsumenter. http://www.sverigeskonsumenter.se/REKLAM/Standpunkter/Barn-och-reklam/, 
http://www.sverigeskonsumenter.se/PageFiles/364/Barn%20o%20reklam%20SK.pdf (Hämtat: 2012-05-22) 
21

 Konsumentverket. http://www.konsumentverket.se/reklam/Reklam-till-barn/Reklam-pa-Internet-till-barn/ , 
Senast granskad: 2011-05-23 (Hämtat: 2012-05-22) 
22

 Morrinson, David. The Smashing Magazine. Best Practices For Web Design For Kids. 
http://www.smashingmagazine.com/2011/07/06/best-practices-for-web-design-for-kids/ , 2011-07-06 
(Hämtat 2012-02-27) 

http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Aktuellt/Tidningar/Artiklar-i-urval/Barn-och-webbreklam/
http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Aktuellt/Tidningar/Artiklar-i-urval/Barn-och-webbreklam/
http://www.sverigeskonsumenter.se/REKLAM/Standpunkter/Barn-och-reklam/
http://www.sverigeskonsumenter.se/PageFiles/364/Barn%20o%20reklam%20SK.pdf
http://www.konsumentverket.se/reklam/Reklam-till-barn/Reklam-pa-Internet-till-barn/
http://www.smashingmagazine.com/2011/07/06/best-practices-for-web-design-for-kids/
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webbplats som pratar till barnet som om det fem år, kommer tioåringen definitivt lämna 

sidan.
23

  

Dock ska man inte använda för avancerat språk och komplicerad design. Barnet ska förstå vad 

sidan handlar om utan att behöva sitta med ett uppslagsverk vid sidan av tangentbordet. 

Simpelt, självklart språk och en design som utmanar barnets ålder en aning är att föredra. 

Man får inte underskatta barns kreativitet, intressen och kunskaper, dagens barn är mycket väl 

insatta i teknikens värld. Vissa pratar om ’Generation Y
24

’, en generation där barn har växt 

upp tillsammans med datorer och mobiltelefoner, som kommer att förändra webben med sin 

vana att använda teknik. Det som ansågs vara lämpligt för tioåringar för tio år sedan, kan nu 

vara lämpligt för femåringar. 

En annan bra riktlinje är att använda sig av entusiastiska, ljusa färger och starka kontraster. En 

beige sida med mycket text är inte populärt. Med starka färger och intressanta bilder görs 

sidan mer minnesvärd och chansen att barnet återbesöker sidan är då större. 

Att använda sig av karaktärer på en webbplats som agerar ”värdar” för webbplatsen fungerar 

bra hos yngre barn (3-6 år). De får något/någon som guidar dem och som också hjälper dem 

att komma ihåg webbplatsen. Ju äldre barnen blir förändras dock intresset för guides och 

hjälpmedel. Enligt en forskningsstudie gjord av Jakob Nielsen, Children’s Websites: Usability 

Issues Designing for Kids
25

, visar statistiken på att barn i åldrarna 9-12 år, hellre hoppar direkt 

in i en webbplats eller ett spel utan att vilja ha någon form av inledning eller hjälp. 

Undersökningen gjordes även med vuxna för att se om beteendet ökar, minskar eller håller i 

sig. Beteendet ökar. Jakob Nielsen förklarar i studien att barn mellan 9-12 år idag har så pass 

mycket internet-erfarenhet att de känner att de inte behöver läsa eller guidas in i något för att 

förstå det, och åldersgränserna minskar.  

Något som studien också visade var att ljud i webbplatser tolererades mycket mer hos barn än 

hos vuxna. Eftersom barn går in på en webbplats i underhållningssyfte är det mer 

                                                           
23

 Nielsen, Jakob. Children’s Website: Usability Issues Designing for Kids. 
http://www.useit.com/alertbox/children.html , 2010-09-13 (Hämtat 2012-02-27) 
24

 Perez, Sarah. Read Write Web. Why Gen Y is going to change the web. 
http://www.readwriteweb.com/archives/why_gen_y_is_going_to_change_the_web.php , 2008-05-15 (Hämtat 
2012-02-27) 
25

 Nielsen, Jakob. Children’s Website: Usability Issues Designing for Kids. 
http://www.useit.com/alertbox/children.html , 2010-09-13 (Hämtat 2012-02-27) 
 

http://www.useit.com/alertbox/children.html
http://www.readwriteweb.com/archives/why_gen_y_is_going_to_change_the_web.php
http://www.useit.com/alertbox/children.html
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acceptabelt.Vuxna däremot går oftast in på en webbplats för att få någon form av information 

och ser då ljud som en distraktion. 

Kanske det allra viktigaste för en webbutvecklare eller webbdesigner är att övertala 

föräldrarna om att webbplatsen som deras barn besöker är säker. I slutänden är det ändå alltid 

föräldern som bestämmer om barnet får lov att besöka sidan eller inte. För mycket reklam och 

externa länkar är då något som bör undvikas, tillsammans med någon form av elektronisk 

handel
26

. Kontaktinformation bör finnas lättillgängligt samt en hjälpfunktion utifall ett fel 

skulle uppstå. Man måste ha i åtanke att användaren kan klicka fel och när det händer ska 

felet vara lätt att åtgärda. Något som uppskattas av föräldrar är då olika typer av guider eller 

handledare som kan leda barnet genom sidan utan att föräldern alltid behöver finnas med och 

kontrollera så att barnet inte klickar på något opassande.
27

 

 

Sammanfattning 

 

Det är mycket man ska ha med i beräkningarna för att skapa en bra webbplats för barn.  

Färg och innehåll skall riktas till den målgrupp/åldersgrupp man vill nå. Fel innehåll leder till 

att användaren inte vill vara inne på sidan speciellt länge. Samma regel gäller för språket som 

används på webbplatsen.  

Respektera användaren och hans eller hennes felsteg, gör det enkelt att ta sig från A till B och 

tillbaka igen.Välj att ha passande reklam och få externa länkar på sidan för att få sidan att se 

pålitlig ut. ’Generationen Y’ är den generation som kommer föra webben framåt i 

utvecklingen. Generationen bör inte underskattas trots dess unga medlemmar. 

 

  

                                                           
26

 Morrinson, David. The Smashing Magazine. Best Practices For Web Design For Kids. 
http://www.smashingmagazine.com/2011/07/06/best-practices-for-web-design-for-kids/ , 2011-07-06 
(Hämtat 2012-02-27) 
 
27

 A.a (Gain Trust) 

http://www.smashingmagazine.com/2011/07/06/best-practices-for-web-design-for-kids/
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2.3 Statistik  och fakta kring barns användning av Internet 
 

Denna tredje och sista del av detta arbetes andra kapitel kommer ta upp statistik och fakta 

kring barns användning av Internet. Vad barn och ungdomar helst gör när de går in på Internet 

samt hur detta förändras med åldern. Statistiken är tagen från 2009-2011, vilket ger oss 

möjligheten att senare i detta arbete diskutera och spekulera i hur användandet av internet 

förändras med åren. 

 

2.3.1 Internetstatistik 

 

”Alla unga använder Internet”
28

, så heter en artikel på webbplatsen Internetstatistik.se, skriven 

av Erik Forsberg som innehåller statistik över användning av Internet bland barn och unga 

(åldrarna 9-16 år). Enligt denna statistik, från 2010, använder åtta av tio barn och unga (81%) 

Internet varje dag eller flera gånger i veckan. Bland de yngre (6-12 år) är det 71% som 

använder Internet regelbundet. I dagsläget finns ingen liknande statistik som det går att 

jämnföra med, men att procenten för barn som använder Internet regelbundet nu skulle vara 

mindre, är svårt att tro. 

Internet existerar idag inte bara för barn från sex år och uppåt. För att beskriva hur Internet 

har spridits allt längre ner i åldrarna, använder man sig av ett mått
29

; när 50 % av en 

åldersgrupp har börjat använda sig av Internet sätts en gräns, och det är utifrån denna gräns 

man menar att barn ”börjar använda sig av Internet”. En nybörjarålder är satt.  

För tolv år sedan låg nybörjaråldern för unga runt 13 år, därefter har gränsen sjunkit med 

nästan ett år för varje år. År 2009 till 2010 låg nybörjaråldern vid 4 år, och år 2011 låg den vid 

3 år.  

Något som även sprider sig längre och längre ner i åldrarna är användandet av sociala nätverk. 

Facebook
30

 är nätverket som dominerar. Den tidigare åldersgränsen på 18 år hos sociala 

nätverk, har ersatts med en gräns på 13 år. Detta gäller på Facebook
31

. Man får enligt deras 

                                                           
28

 Forsberg, Erik. Alla Unga använder Internet. Internetstatistik.se, 2010-10-27 
http://www.internetstatistik.se/artiklar/alla-unga-anvander-internet/  (Hämtad 2012-05-16) 
29

 Findahl, Olle. Sektionen för Internetinfrastruktur (.SE). Svenskarna och Internet. Första upplagan, första 
tryckninge, 2011. Sid 42. http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/  
30

 http://www.facebook.com  
31

 http://www.facebook.com/legal/terms  

http://www.internetstatistik.se/artiklar/alla-unga-anvander-internet/
http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/legal/terms
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registreringsregler inte skapa ett facebook-konto om man är yngre än 13 år
32

. Trots detta har 

lite mer än en tredjedel (36 %) av barnen i åldrarna 9-10 år besökt ett socialt nätverk
33

. Bland 

åldrarna 11-12 år har 59 % någon gång gjort det och 30 % av barnen besöker sociala nätverk 

dagligen.  

År 2011 hade nästan hälften av Sveriges befolkning ett Facebook-konto
34

. Under åren 2009-

2010 gick två miljoner svenskar med i det sociala nätverket. Men statistiken kan vara 

missvisande. Många användare som registrerade sitt konto då kan ha varit yngre än 13 år. 

Detta syns i statistiken hos den registrerade åldersgruppen, då denna innehåller flest 

användare av alla åldersgrupper på Facebook. Ännu en missledande faktor i statistiken är att 

man på Facebook kan registrera vilket namn som helst, och hur många gånger som helst. Det 

finns ingen gräns för hur många som kan ha samma namn. Att en person har flera konton gör 

då att statistiken blir felaktig med en viss procent. De som har genomfört undersökningen om 

svenskarnas användning av Facebook har här estimerat en felmarginal på 10 %, i de yngre 

åldersgrupperna ligger felmarginalen på 20-30 %. Här nedan visas en tabell från 

undersökningen. 

 

 

 

 

 
 
Tabell över antalet Facebook-användare 2009-2011, för större bild se Bilaga II 

  

                                                           
32

 Elvelid, Janne. Facebookanvändning i Sverige. 2012-04-02 
http://www.internetstatistik.se/artiklar/facebookanvandning-i-sverige/  (Hämtad 2012-05-016) 
33

   Findahl, Olle. Sektionen för Internetinfrastruktur (.SE). Svenskarna och Internet. Första upplagan, första 
tryckningen, 2011. Sid 45. http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/  
34

 Simon Sundén. Facebook Sverige Statistik 2011. 2011-05-24 http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-
2011/  (Hämtad 2012-05-16) 

http://www.internetstatistik.se/artiklar/facebookanvandning-i-sverige/
http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/
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Sociala nätverk är alltså något som intresserar många unga, men det finns fler webbplatser 

med annat innehåll som också verkar vara intressant för barn i dessa åldrar. Spel är oftast det 

som barnen stöter på först när de bekantar sig med en dator
35

, och det är också det som barnen 

tycker är roligast att sysselsätta sig med. Men många spel finns inte att spela om man inte går 

in på Internet först. Redan i så tidig ålder som tre år, spelar barnen online på någon spelsajt. 

Mellan ca. 5 - 20 % av dessa treåringar spelar minst en gång i veckan
36

. Spelandet ökar 

därefter med åren, fram tills efter åldrarna 12-13 år, då grafen börjar dala. Mellan 30-35 % av 

alla barn mellan 9-12 år spelar spel online dagligen. 

Flickor har också en tendens att spela mer än pojkar i åldrarna 9-11 år
37

. Efter det minskar 

dock intresset för spel drastiskt, medan pojkarnas intresse för spel håller i sig ända till 

åldersgruppen 16-25
38

. Flickornas intresse drar sig mer åt bloggar, 33 % av unga i åldrarna 

12-15 har en egen blogg och 52 % av flickorna hyser ett stort intresse av att läsa andras 

bloggar också, dagligen
39

.  

En annan genere som tilltalar barnen på Internet är Videos. För att se en video behöver man 

oftast inte kunna läsa eller skriva, vilket gör det mer möjligt för en yngre målgrupp att ta del 

av aktiviteten. Ca. 30-44 % av alla barn mellan 9-12 år ser dagligen en video via Internet.
40

 

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån om barns levnadsförhållanden
41

, och i detta fall 

deras medievanor (se bilaga 1), uppmärksammades det att 22 % av flickorna och 20 % av 

pojkarna som deltog i undersökningen surfar, mejlar och chattar minst en timme om dagen. 

Kommunikationsverktyg på Internet, som till exempel chatten MSN Messenger, är populär 

men även chatter länkade till olika datorspel är populärt. 52 % av alla flickor och 40 % av alla 

pojkar träffar och pratar med sina kompisar på Internet minst en gång i veckan
42

. Denna 

statistik är från 2009 och två år senare hade två miljoner svenskar skapat var sitt konto på 

                                                           
35

 Findahl, Olle. Sektionen för Internetinfrastruktur (.SE). Svenskarna och Internet. Första upplagan, första 
tryckningen, 2011. Sid 42. http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/  
36

 A.a sid 44 
37

 Findahl, Olle. Sektionen för Internetinfrastruktur (.SE). Svenskarna och Internet. Första upplagan, första 
tryckningen, 2011. Sid 44. http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/  
38

 A.a sid 45 
39

 A.a sid 44 
40

 A.a. 
41

 Statistiska Centralbyrån, 2011-05-06  http://www.scb.se/Pages/ProductTables____261123.aspx (Hämtat 
2012-05-16) 
42

 Forsberg, Erik. Hälften av Ungdomarna mellan 10-18 år surfar, mejlar eller chattar minst en timme varje dag. 
2010-09-15. http://www.internetstatistik.se/artiklar/halften-av-barnen-och-ungdomarna-anvander-natet/  

http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2011/
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världens största sociala nätverk. Statistiken harde garanterat fått högre siffror om samma 

undersökning genomförts idag. 

 

Sammanfattning 

 

 

Barn som använder Internet för första gången blir allt yngre och yngre. Internet-intressen 

består oftast av spel och videos men även sociala nätverk och bloggar. Intresset för spel är 

större hos flickor än hos pojkar innan de fyllt 12 år. Därefter minskas flickornas intresse för 

spel och övergår till bloggar och sociala nätverk, medan pojkarnas intresse för spel håller i sig 

ända till 16-25 år.  

När det gäller just sociala nätverk som Facebook, uppstår ett problem i statistiken då många 

av de som registrerar sig ännu inte har uppfyllt rätt ålder för registrering. Åldersgränsen för 

det sociala nätverket är 13 år. Ännu ett problem uppstår i statistik om antalet användare då en 

person kan registrera flera konton. 

Barn som kommunicerar med varandra via Internet är mycket vanligt och det finns många 

kommunikationsverktyg att välja mellan. År 2009 träffade 52 % av alla flickor och 40 % av 

alla pojkar kompisar på Internet. Denna statistik har garanterat fått större siffror nu efter att 

sociala nätverk, som Facebook, blivit allt mer populärt. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 

 

Detta kapitel redogör för vilka metoder som använts under arbetets gång. Empiriska 

undersökningar, typer av program, vilka testmetoder som använts för att få fram slutresultatet 

samt förklaringar runt valen av dessa metoder tas upp. Kapitlet sker i löpande text och är 

indelat i fem underrubriker, ”Enkätundersökning”, ”Statistisk jämförelse”, ”Första utkastet”, 

”Fokusgruppstest” och ”Slutresultat”.  

 

3.1.1 Enkätundersökning 

 

Detta arbete är till stor del baserat på den enkätundersökning (se bilaga 1) som utfördes bland 

sammanlagt elva klasser, eleverna var mellan 9-12 år. Enkäten skulle ge svar på hur ofta 

barnen använder Internet, vilka webbplatser barnen besöker och varför de besöker just de 

webbplatserna. För att väva in design i enkäten skulle barnen även rita sin egen webbplats 

utifrån en mall som utformats just i det syftet (se bilaga 1, del 2, fråga 5). Detta gjordes för att 

få en så bra inblick som möjligt i vad ett barn ser och interagerar med på en webbplats samt 

för att få en generell uppfattning av hur webbdesignen kan se ut. 

Undersökningen förbereddes genom att studera användartester och fokusgruppstester. Den 

förberedande forskningen utgick från källor där testpersonen i fråga var ett barn, men tester 

för vuxna studerades också. 

Enkätundersökningen gjordes i Bodestorpsskolans femteklasser, samt i Korpadalsskolans 

tredje till sjätte klass. Detta gav ett antal av sammanlagt 168 medverkande barn. Frågorna 

gicks igenom var för sig och på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. 

Sammanställningen av enkätundersökningen gjordes efter ett sammanställningsfacit som 

arbetades fram utefter enkäten (se bilaga 2). Med hjälp av det kunde resultaten snabbt utläsas 

och ge användbar information inför det praktiska arbetet. 
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3.1.2 Statistisk jämförelse 

 

Som tidigare nämnt i detta arbete är barns intresse för Internets funktioner, 

användningsområden och framförallt underhållning, mycket stort (se ”2.3 Statistik och fakta 

kring barns användning av Internet”). Statistiken visar tydligt hur intresset för Internet stiger 

och att barn i lägre och lägre åldrar blir introducerade för Internets olika tjänster.  

Internetstatistik.se är en webbplats som innehåller statistik, rapporter och fakta kring 

webbplatser som besöks på nätet. En av rapporterna heter ”Svenskarna och Internet” och 

handlar om svenskarnas internetanvändning. Rapporten baserar sig på statistiska 

undersökningar som har genomförts bland både vuxna och barn i Sverige. Rapporten 

innehåller ett kapitel om barn och ungdomars internetanvändning som tar upp följande: hur 

ofta barn använder internet, hur internetanvändningen har förändrats de senaste tio åren, vad 

barnen helst vill göra på internet och i vilka åldrar de vill göra vad.  

Statistiken som nämnts i kapitel 2.3 kommer jämföras med statistiken som är utvunnen av 

detta arbetets enkätundersökning. Jämförningen kommer endast ske mellan fyra olika 

webbplatser då det är dessa slags webbplatser som tas upp och som det har förts statistik för i 

tidigare undersökningar.  

 

3.1.3 Första utkastet 

 

För att genomföra det som i slutet är det praktiska och grafiska resultatet, användes 

programmet Photoshop. För att göra en mer interaktiv prototyp arbetades det fram en 

presentation i Flash. Dessa program användes för att snabbt och enkelt skapa en prototyp av 

webbplatsen för barn. Designen är framtagen utefter utvärderingen av enkäten.  

 

3.1.4 Fokusgruppstest 

 

När det första utkastet för webbplatsen var klart kontaktades samma skolor på nytt. Utkastet 

skulle nu visas för en fokusgrupp om sex elever. Detta gav möjligheten att ytterligare 

utvecklas som webbdesigner samt möjligheten för webbplatsen i sig att bli så bra som möjligt. 
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De mest använda testmetoderna idag är fokusgruppstester och användartester – två metoder 

som ofta misstas för varandras egenskaper.  

I ett fokusgruppstest (oftast en grupp om fem till åtta personer) visar man bilder på 

webbplatser för testpersonerna och dokumenterar deras reaktioner. Oftast reagerar 

testpersonerna på varandras reaktioner och det blir en form av diskussion. Dessa tester kan 

vara bra om man snabbt vill ha användares åsikter och känslor om webbplatsen, vad 

användarna vill ha, behöver och gillar. Testet är också användbart när man vill se om tanken 

bakom webbplatsen fungerar eller inte, och vad man kan tänka sig ändra eller ta bort i det 

stora hela
43

.  

Man kan dra en liknelse mellan fokusgruppstester och referenslyssning. En person som jobbar 

med musik eller ljud behöver ofta någon som referenslyssnar, någon som inte jobbar med 

ljuden som kan bidra med konstruktiv kritik till arbetet. På samma sätt som en skribent eller 

en fotoredigerare kan ”se sig blind” på sitt arbete, kan även en kompositör, låtskrivare eller 

ljuddesigner lyssna sig döv på sina verk. En webbdesigner behöver veta vad användaren vill 

ha, vad han eller hon vill använda webbplatsen till, vad som behövs och vad som kan tas bort. 

En ”referenslyssning” som ger webbutvecklaren mer (eller mindre) att jobba med eller mot. 

 

Användartester är något helt annat. Man visar testepersonerna (en och en) en webbsida, en 

prototyp eller ibland bara en skiss av en webbplats. Därefter ber man testpersonen att antingen 

gissa vad sidan är för slags sida eller att försöka använda sidan och utföra några lätta 

uppgifter.
44

 Testet filmas oftast för att se hur användaren interagerar med webbplatsen (eller 

skissen, om det används istället)
45

. 

Att kunna se och förstå hur användaren använder sidan ger stora fördelar till webbplatsens 

skapare. Det ger en bra förståelse för vad som kan göras bättre eller vad som kanske inte ens 

behövs.  

                                                           
43
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Användarvänligheten hos webbplatsen bör vara inspirerad av testerna. Vad vill användaren se 

och göra på webbplatsen, hur ska användaren hitta det han eller hon söker och hur gör man 

detta på bästa sätt? Finns det något man kan ändra på? Att testa tidigt i produktionen och testa 

ofta därefter, är därför viktigt för att göra en bra webbplats.
46

 Ju tidigare man testar desto 

tidigare vet man hur webbplatsen kan förbättras. Fler tester innebär också mer konstruktiv 

kritik, vilket inte bara hjälper webbplatsen att utvecklas utan också webbutvecklaren själv. Att 

veta om sina brister gör det möjligt att träna bort dem.  

 

3.1.5 Slutresultat 

 

Efter fokusgruppstestet skapades en ny skiss på en webbplats i Photoshop. Därefter 

implementerades bilderna i ett flash-dokument. Då målet endast var att skapa en prototyp av 

webbplatsen räckte detta för att visa resultatet. 

Ett förslag till en förstasida, hur en egen profil skulle kunna se ut samt hur en väns blogg 

skulle kunna se ut för visning arbetades fram. Inloggning och registrering skapades också, 

samt villkor för registrering.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redogörs empirin från kandidatarbetets enkätundersökning, vad det första 

utkastet innehöll och hur det såg ut, den konstruktiva kritik som barnen gav vid återbesöket på 

Bodestorpsskolan samt det slutliga resultatet för det praktiska arbetet. Kapitlet kommer även 

belysa de skillnader och likheter i statistik mellan detta arbete och rapporter som nämnts 

tidigare i detta arbete (se kapitel: ”2.3 Statistik och fakta kring barns användande av 

Internet”).  

4.1 Enkätundersökning på Bodestorpsskolan och Korpadalsskolan 
 

Den 27 februari genomfördes den första enkätundersökningen i klass 5a och 5b på 

Bodestorpsskolan i Karlshamn. Sammanlagt 40 barn medverkade (20 barn i varje klass). 

Barnen var frågvisa och mycket intresserade av vad undersökningen hade för syfte. 

Dagen därpå, den 28 februari, genomfördes samma enkätundersökning i klass tre till sex på 

Korpadalsskolan i Asarum. 125 elever deltog och detta gav ett sammanlagt antal av 168 

medverkande barn i undersökningen.  

Varje fråga förklarades i tur och ordning på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Eventuella 

frågor kring frågorna besvarades och exempel skrevs upp på tavlan. Efter att en undersökning 

var klar i en klass fick barnen ställa frågor om undersökningen, och undersökningens syfte 

verkade uppskattas i alla klasser. Även lärarna hyste stort intresse kring enkätundersökningen 

och hjälpte till att besvara några av de frågor som barnen hade kring enkäten. Detta 

underlättade påskyndandet av undersökningen då varje undersökning beräknades ta ungefär 

en halvtimme, men ofta hade en tendens att överskrida tidsgränsen.  
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4.2 Sammanställning av enkätundersökning 
 

När undersökningen var klar sammanställdes den utefter ett sammanställningsfacit. Resultaten 

sattes därefter in i tabeller (se bilaga 4) och det är utifrån dessa tabeller som arbetets slutsatser 

har dragits. Här analyseras även de bilder som barnen ritat. 

 

4.2.1 Statistik och analys, klass 3 

 

53 % av barnen i tredje klass (9 år) går in på Internet varje dag (se bilaga 4, tabell 1). 33 % av 

dessa nioåringar har en profil på Facebook. Den sida som besöks mest är YouTube
47

, följt av 

MovieStarPlanet
48

 (en sida som går ut på att skapa sin egen figur och genom den prata och 

”umgås” med sina vänner, spela spel och gör egen film med sin karaktär som huvudperson).  

Ungefär 26 % av alla barn i klassen besökte sin hotmail när de gick online (se bild nedan eller 

bilaga 4, tabell 2), vilket innebär att nästan hälften av alla barn som hade en egen profil på 

Facebook är medlemmar med hjälp av någon annans e-postadress, förhoppningsvis en 

vuxens. Med e-postadressen följer också ett visst intresse för chat-program som exempelvis 

MSN Messenger
49

. 20 % av barnen använder sig av Google för att hitta till de sidor de 

besöker mest och 30 % av barnen besöker någon form av spelsida när de använder Internet. 

 

 

 

 

 

Tabell över de mest populära webbplatserna bland barn mellan 9-12 år, på Bodestorpsskolan och 

Korpadalsskolan. 
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Vad innehållet beträffade låg ”Chat” högst upp på önskelistan. Nio av tio tyckte att det var det 

viktigaste att ha med på en webbplats. 87 % av nioåringarna tyckte att det var viktigt med 

vänner på webbplatsen. På tredje plats kom kategorin ”Musik eller ljud” med 83 %, ett 

oväntat resultat, men med tanke på att barnen inte kunde välja ”Videos” i 

enkätundersökningen (ett experiment för att se om barnen istället skrev upp att de ville ha 

videos på webbplatsen) estimeras här nästan hälften av procentenheterna representera musik 

eller ljud som kommer från videos. Längst ner på listan av vad barnen tyckte var viktigt på en 

webbplats låg ”Sagor”, ”Fritidsaktiviteter” och ”Reklam” (se bilaga 4, tabell 3). 

När barnen frågades om det var viktigt att en webbplatss design hörde ihop med innehållet, 

svarade 83 % ja och resterande 17 % nej (se bilaga 4, tabell 7) 

Uppgiften där barnen skulle rita en egen webbplats var mycket intressant att bedöma. Mycket 

beror ju på barnens ritkunskaper men också på fantasi, något som barnen på skolorna som 

besöktes verkar ha mycket av. Analysen av barnens teckningar kan sammanfattas i att 

färgerna skulle vara väldigt framträdande och vara i stor kontrast till bakgrunden. När det 

gällde ikoner och fönster på webbplatsen användes mjuka kanter och lite text. Många av 

webbplatserna hade någon form av ljud eller musik-funktioner, videos var också ofta 

förekommande. Något som också upptäcktes var hur barnen ritade ut fält för reklam. En 

ganska underhållande motsägelse eftersom barnen, enligt statistiken inte vill ha reklam på 

webbplatserna de besöker. Spel var något som återkom oerhört ofta, men också fakta och 

nyheter om barnens intressen. 

Som tidigare nämnt går ungefär häften (53 %) av tredjeklassarna in på Internet dagligen. 57 % 

av dessa 53 % är flickor och 43 % är pojkar. För att enkelt visa skillnaden mellan pojkar och 

flickors användning av fyra olika slags webbplatser, visas här nedan en tabell för hur det 

dagliga användandet ser ut för flickor respektive pojkar i tredje klass.  

Webbplats Flickor (9 år) Pojkar (9 år) 

Facebook 10 % 8 % 

YouTube 20 % 15 % 

Blogg.se 4 % 3 % 

Spela.se 9 % 7 % 

För att se gestaltad statistik i form av linjediagram (som även visar hur intresset för de olika 

webbplatsernas genre ändras med barnens ålder) se bilaga 3, tabell 2 och 3. 
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4.2.2 Statistik och analys, klass 4 

 

67 % av barnen i fjärde klass använder Internet dagligen (se bilaga 4, tabell 1) och även bland 

tioåringarna dominerar webbplatsen YouTube, här med hela 64 %. Detta är nästan dubbelt så 

många som i tredje klass. Av de dagliga användarna av webbplatsen var 22 % flickor och 

21% pojkar (se bilaga 3, tabell 2 resp. 3). På andraplats, 60 %, kommer en webbplats med 

spel som innehåll och tredjeplatsen gick till MovieStarPlanet, med 39 %. Även i denna klass 

är 33 % av barnen medlemmar på Facebook, dock har 30 % av barnen en egen e-postadress 

vilket ger ett stort antal fristående, minderåriga medlemmar på Facebook, utan en förälders 

mailadress knuten till webbplatsen. 20 % av tioåringarna använder Google och läser bloggar 

från webbplatsen Blogg.se
50

. DayViews
51

 (en webbplats där man för en bilddagbok) kommer 

sist bland webbplatserna som besöks, med 9 % (se bilaga 4, tabell 2). 

En webbplats, enligt tioåringarna, skulle även här innehålla en chat. Chat-funktionen idag är 

ett otroligt populärt kommunikationsverktyg via datorn, det är något som nästan alla använder 

för att snabbt ta kontakt och snabbt få svar. Att ungdomar idag använder chat-programmen på 

datorn istället för att kontakta varandra via telefon eller personligen blir allt mer vanligt och 

allt mer omtalat av äldre generationer. Att ha en chat på en webbplats dominerade listan med 

88% bland barnen. På andra plats med 85 % av barnens ”röster” kom, liksom för 

nioåringarna, funktionen ”Vänner”. Att en webbplats har funktioner som interagerar 

användarna med varandra tycks nästan vara ett krav för en populär webbplats. 82 % av barnen 

tyckte även att bilder och spel var viktigt, tillsammans med musik och ljud. Kategorier som 

ökade i popularitet bland tioåringarna var ”Nyheter” och ”Events”. Behovet av att hålla sig 

uppdaterad om vad som händer både på hemmaplan och internationellt verkar således börja i 

tidig ålder (se bilaga 4, tabell 4).  

På frågan om huruvida det är viktigt att designen och innehållet bör höra samman på en 

webbplats svarade 60 % ja och resterande 40 % nej. Denna årskurs hade flest nejsägare till 

frågan (se bilaga 3, tabell 8). 
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Resultaten från uppgiften där barnen fick designa sin egen webbplats skiljde sig inte så 

mycket från den tidigare årskursens resultat. Ikoner och fönster hade rundade kanter och text 

fanns det lite av. Dock började idéerna för webbplatserna likna redan existerande webbplatser. 

Att webbplatsen skulle innehålla spel förekom även för denna årskurs väldigt ofta och 

färgvalen var fortfarande starka och i hög kontrast till bakgrunden. 

 

Som tidigare nämnt går ca. två tredjedelar (67 %) in på Internet dagligen. 51 % av dessa två 

tredjedelar är flickor och 49 % är pojkar. För att enkelt visa skillnaden mellan pojkar och 

flickors användning av fyra olika slags webbplatser, visas här nedan en tabell för hur det 

dagliga användandet ser ut för flickor respektive pojkar i fjärde klass. För att se gestaltad 

statistik i form av linjediagram, se bilaga 3, tabell 2 och 3.  

Webbplats Flickor (10 år) Pojkar (10 år) 

Facebook 11 % 11 % 

YouTube 22 % 21 % 

Blogg.se 7 % 7 % 

Spela.se 21 % 20 % 

För att se gestaltad statistik i form av linjediagram (som även visar hur intresset för de olika 

webbplatsernas genre ändras med barnens ålder) se bilaga 3, tabell 2 och 3. 
 

Här syns en ganska stor förändring i intresset för spel hos flickor men även för pojkar. 

Intresset för Blogg.se ökar med några procent tillsammans med Facebook. Pojkarnas intresse 

för YouTube ökar med 6 procentenheter medan flickornas intresse endast ökar med 2 

procentenheter. 
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4.2.3 Statistik och analys, klass 5 

 

56 % av elvaåringarna befinner sig dagligen på Internet (se bilaga 4, tabell 1). 98 % av dessa 

elever (55 % av femteklassarna) var medlemmar på Facebook och 100 % av femteklassarna 

som dagligen är inne på Internet (70 % av alla elever i femte klass), besöker YouTube. 

Skillnaderna mellan flickor och pojkars användning av YouTube skilde sig inte mycket i 

jämförelse till föregående klass (se bilaga 3, tabell 2 resp. 3). Video-webbplatsen är oerhört 

populär bland barnen i dessa åldrar och underhållning är största anledningen till att använda 

Internet. 34 % av alla femteklassare har en e-postadress, hittills har procenten för e-

postadressen stigit med en konstant av 4 procentenheter per klass. Barnen använder Google 

som sökmotor mer och mer ju äldre de blir. Här i femte klass har sökmotorn ökat till 43 % i 

popularitet, vilket är en ökning på lite mer än 100 %. En annan webbplats som konstant växer 

i popularitet, enligt enkätundersökningens statistik, är DayViews. Att synas på Internet i form 

av bilder och text verkar bli viktigare och viktigare för barnen. Detta ser man även på 

populariteten för användandet och/eller besöken av bloggar. Fortfarande syns ett intresse för 

webbplatser med spel, även om procenten för denna klass nästan har halverats jämfört med 

för fjärdeklassarna (se bilaga 4, tabell 2).  

Det som elvaåringarna tyckte var viktigast att ha på en webbplats var en chat-funktion, ett 

återkommande resultat bland barnen. Näst viktigast var bilder (79 %), vilket förklaras ganska 

tydligt om man ser på de webbplatser som växer i popularitet hos barnen (DayViews och 

Blogg.se). En fortsatt hög procent tycker att spel är något som bör finnas med på en 

webbplats, tillsammans med kategorierna ”Vänner” och ”Musik eller Ljud”. Kategorier som 

fortsätter att stiga är ”Fritidsaktiviteter” och ”Events”. Även ”Reklam” tycks stiga något (se 

bilaga 4, tabell 5).  

72 % av barnen i femte klass ansåg att det var viktigt att designen för webbplatsen och 

webbplatsens innehåll skulle hänga ihop. Resterande 28 % tyckte att sambandet inte spelade 

någon större roll (se bilaga 3, tabell 9).  

När barnen designade sina egna webbplatser såg man tydligt hur saker och ting förändrades. 

Ikonerna och fönstren började bli mer kantiga och mer text i form av fler kategorier förekom. 

Färgvalen övergick från väldigt färgglada till mer stilrena och enkla. Mellanrummen mellan 

funktionerna ökade och webbplatserna linkade ofta sociala nätverk.  
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Som tidigare nämnt går nästan tre femtedelar (56 %) in på Internet dagligen. 56 % av dessa 

två tredjedelar är flickor och 44 % är pojkar. För att enkelt visa skillnaden mellan pojkar och 

flickors användning av fyra olika slags webbplatser, visas här nedan en tabell för hur det 

dagliga användandet ser ut för flickor respektive pojkar i femte klass. För att se gestaltad 

statistik i form av linjediagram, se bilaga 3, tabell 2 och 3. 

 

Webbplats Flickor (11 år) Pojkar (11 år) 

Facebook 24 % 19 % 

YouTube 22 % 17 % 

Blogg.se 7 % 6 % 

Spela.se 12 % 10 % 

För att se gestaltad statistik i form av linjediagram (som även visar hur intresset för de olika 

webbplatsernas genre ändras med barnens ålder) se bilaga 3, tabell 2 och 3. 

 

Nu syns en något större skillnad i intresse för det sociala nätverket, Facebook. Flickornas 

intresse för nätverket ökade med 13 procentenheter medan pojkarnas ökade med 8 

procentenheter. Vi ser även en minskning i användandet av hemsidan Spela.se. 

  



 
 

  
30 

4.2.4 Statistik och analys, klass 6 

 

I sexan såg man direkt en skillnad i popularitet bland webbplatserna. Här låg Facebook i 

toppen med hela 78 % av klassen som medlemmar, varav 33 % var flickor och 25 % var 

pojkar (se bilaga 3, tabell 2 resp. 3). Dock låg webbplatsen något i underläge när man såg hur 

många procent av eleverna som hade en egen e-postadress. Med en ökning på 135 % och 

sammanlagda 80 % av hela sjätte klass, fanns Hotmail. Ökningen var enorm från femte till 

sjätte klass, förmodligen för att behovet av att kommunicera med personer via nätet växer mer 

och mer. Har man en Hotmail har man också oftast chat-programmet MSN Messenger och 

Facebook som kommunikationsmedel. YouTube sjönk ner till 52 % och olika typer av 

spelsidor hamnade bara några procent över tioprocentsstrecket. En sida som sjunkit drastiskt 

ju högre årskurserna har blivit är MovieStarPlanet, och användare för DayViews och bloggar 

har ökat successivt. Användningen av Google sjunker något men håller sig fortfarande uppe 

vid 40 % (se bilaga 4, tabell 2).  

Det som barnen tyckte var viktigast att ha med på en webbplats var för ovanlighetens skull 

inte en chat-funktion, utan kategorierna ”Bilder” och ”Musik eller Ljud” (74 %). Chat-

funktionen kom dock på en säker andraplats och på tredje plats kom kategorin ”Vänner”. 

Kategorier som steg i popularitet var ”Events” och ”Fritidsaktiviteter”. Kategorin ”Spel” 

sjönk med 14 procentenheter till 48 % (se bilaga 4, tabell 6). 

När sjätteklassarna frågades huruvida en webbplatss design bör vara kopplat till webbplatsens 

innehåll svarade 91 % ja och resterande 9 % nej (se bilaga 4, tabell 10).  

Tolvåringarnas generella webbdesign liknade den design som var utmärkande för 

elvaåringarna, dock var den något förstärkt med rakare linjer och fler funktioner.  
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I sjätte klass går nästan fyra av fem (78 %) online dagligen. 57 % av dessa två tredjedelar är 

flickor och 43 % är pojkar. För att enkelt visa skillnaden mellan pojkar och flickors 

användning av fyra olika slags webbplatser, visas här nedan en tabell för hur det dagliga 

användandet ser ut för flickor respektive pojkar i sjätte klass. För att se gestaltad statistik i 

form av linjediagram, se bilaga 3, tabell 2 och 3. 

 

Webbplats Flickor (12 år) Pojkar (12 år) 

Facebook 33 % 25 % 

YouTube 22 % 16 % 

Blogg.se 15 % 11 % 

Spela.se 5 % 4 % 

För att se gestaltad statistik i form av linjediagram (som även visar hur intresset för de olika 

webbplatsernas genre ändras med barnens ålder) se bilaga 3, tabell 2 och 3. 
 

Här har användandet av Facebook tagit fart, där en tredjedel av flickorna som varje dag 

använder Internet besöker webbplatsen. Detta är en ökning med 23 procentenheter jämfört 

med barnen i tredje klass. Användandet av Spela.se har sjunkit medan webbplatsen Blogg.se 

blivit mer populär.  
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4.3 Jämförelse av statistik och fakta 

 
Enligt statistiken från detta arbetets andra kapitel använde 71 % av barn mellan 6-12 år 

Internet regelbundet.  33-39 % av barn mellan 9-12 år spelar dagligen spel online och lika 

många av barnen ser dagligen en video på nätet. Flickor spelar mer än pojkar i åldrarna 9-11 

år, men intresset dalar sedan för flickorna och övergår till ett intresse för att föra en blogg och 

att läsa andra personers bloggar. Intresset för spel stannar kvar hos pojkarna fram till en 

mycket högre ålder och intresset för att läsa och göra en blogg är inte lika stort som hos 

flickorna. 

Ungefär en tredjedel av alla barn mellan 9-10 år har någon gång besökt ett socialt nätverk, 

som Facebook. Bland barn mellan 11-12 år har 59 % någon gång besökt ett socialt nätverk, 

varav 30 % gör det dagligen. Detta trots att åldersgränsen är 13 år. 

 

För att lättare jämföra enkätundersökningens statistik med ovanstående statistik, har 

empirin från enkätundersökningen räknats om efter den statistik som använts i tidigare 

forskning. Empirin från undersökningen ser nu ut som följer:  

60 % av de 168 barn som medverkade i detta arbetets empiriska undersökning, använder 

Internet varje dag/regelbundet. 23% av dessa dagliga användare ses varje dag besöka en 

hemsida som innehåller spel och 40 % besöker dagligen videohemsidan YouTube (se bilaga 

3, bild 1). Fler flickor besöker hemsidor med spel än pojkar, och denna statistik håller i sig 

även efter att barnen kommit upp i 12-årsåldern. Spelandet minskar visserligen i intresse men 

det går aldrig under procenten för pojkarnas intresse av aktiviteten.  

Något som stämmer bättre överrens med statistiken från detta arbetes teori-kapitel, är att 

sociala nätverk och bloggar ökar i intresse hos flickorna ju äldre de blir. Enligt 

enkätundersökningens statistik ökar flickornas intresse för sociala nätverk med 23 

procentenheter mellan tredje till sjätte klass. Intresset för bloggar ökar med 11 procentenheter 

mellan samma årskurser. Även pojkarnas intresse för sociala nätverk och bloggar ökar, men 

inte lika markant som för flickorna. 
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Tabell över hur många barn mellan 9-12 år som dagligen besöker Facebook, YouTube, Spela.se och Blogg.se 

 

Att ungefär en tredjedel av barnen mellan 9-10 år någon gång besöker ett socialt nätverk när 

de är online stämmer bra överrens med enkätundersökningens statistik, då 32 % av barnen 

besöker Facebook då de är inne på Internet. Barn som någon gång har besökt ett socialt 

nätverk ligger även enkätundersökningens statistik kvar vid ca. 60 %, men av alla barn som 

varje dag går online besöker nu 100 % ett socialt nätverk. Detta är en ökning med 70 

procentenheter.  

Det strider mot Facebooks villkor att inte uppge rätt namn eller ålder vid registrering
52

. Här 

uppstår därför ett stort problem. Barn får inte, och ska heller inte behöva, ”smyga sig in” på 

en webbplats för att få ta del av vad den har att erbjuda. Vad man bör göra är att skapa en 

barnvänlig hemsida med samma eller liknande funktioner och hoppas att barnen väljer det 

säkrare alternativet. 
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4.4 Första utkastet 
 

Efter att enkätundersökningen och sammanställningen av denna var klar började det grafiska 

arbetet. En skiss på den ”ultimata” webbplatsen för barn mellan 9-12 år växte fram i 

Photoshop. Därefter gjordes den första prototypen av webbplatsen i Flash CS5.  

Resultatet blev en webbplats vars syfte var att agera som en blandning mellan en blogg och 

Facebook (se bilaga 4, första utkastet). Som medlem på webbplatsen kan man: 

 Prenumerera på vänners bloggar 

 Spela spel 

 Titta på, rekommendera och ladda upp videos till sina vänner 

 Ladda upp bilder 

 Läsa de senaste nyheterna om det man är intresserad av och även ha tillgång till ett 

nyhetsarkiv 

 Uppdatera sin almanacka och se dagens aktiviteter 

 Chatta med vänner 

 Kommentera sina vänners blogginlägg 

 Länka musik till Spotify
53

 (ett musik-program där man får tillgång till tusentals låtar 

och kan skapa sina egna spellistor)  

 Skriva en kort presentation om sig själv till bloggen  

Webbplatsens färgval baserades på barnens val av höga kontraster, med mörk bakgrund 

och starka, ljusa färger för text och logga.  
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4.5 Återbesök på skolorna 

 

När det första utkastet av webbplatsen var klart kontaktades de skolor där 

enkätundersökningen hade genomförts, på nytt. Det var nu dags att, med barnen som 

försökspersoner, testa prototypen med hjälp av ett fokusgruppstest. Dessvärre kunde endast en 

skola medverka för fokusgruppstestet men den konstruktiva kritiken och de idéer som barnen 

hade att komma med räckte för att gå vidare i projektet. 

 

   4.5.1 Fokusgruppstest på Bodestorpsskolan 

 

Fokusgruppstestet gick till på följande sätt: sex elever valdes ut av klassföreståndarna och 

sattes i ett enskilt rum där de fick förklarat för sig varför och hur testet skulle utföras. Därefter 

barnen titta på det första utkastet och förklara vad de trodde att funktionerna på webbplatsen 

gjorde, vart man kom om man klickade på de olika knapparna som fanns samt vad de tyckte 

om designen och de olika funktionerna.  

Efter att eleverna hade medverkat i testet fick barnen ställa frågor gällande webbplatsen och 

dess funktioner. Eleverna ombads även att ge feedback på det de hade sett. 

Fokusgruppstestet var lyckat. Barnen var nyfikna och gissade oftast helt rätt på frågorna om 

webbplatsens funktioner. Det första utkastet visade sig även vara en mycket bra grund på hur 

en webbplats för barn borde se ut. Barnen ville inte bara börja använda webbplatsen direkt, 

utan ville också berätta om den för sina vänner.  

Frågestunden efteråt var också mycket effektiv och den konstruktiva kritiken var mycket 

givande. Barnen kom på idéer som tidigare inte ens varit påtänkta, vilket förmodligen 

kommer göra webbplatsen mer unik. Den mest unika funktionen till webbplatsen var att skapa 

en ikon till skrivbordet. Klickar man på ikonen kommer man direkt till webbplatsen och kan 

direkt börja använda den. En annan idé var att ikonen skulle starta webbplatsen i form av ett 

eget program, likt programmet Spotify, istället för att gå till en webbläsare. En unik och 

inspirerande idé som eventuellt kan bli något stort.  
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Barnen efterfrågade även att man skulle kunna dela sina blogginlägg till Facebook och 

eventuellt Twitter. De ville ha en videochatt, kunna ställa in vilka relationer de hade till sina 

vänner på sidan, kunna blocka personer som de inte längre vill ha kvar som vän, ta bort och 

redigera sina blogginlägg, ändra typsnitt och använda sig av figurer i sina inlägg. De ville 

även kunna länka vänner och deras bloggar till andra bloggar, till exempel i form av en 

kommentar eller ett inlägg. Länken skulle inte vara en lång webbadress, utan man skulle 

kunna länka genom att bara skriva ut bloggens namn. En liknande funktion finns på 

Facebook. 

Testets medverkade var mellan 11-12 år gamla och bestod av tre killar och tre tjejer, detta för 

att se om webbplatsens design fungerade för både killar och tjejer. Kommentarer om 

webbplatsen var att den verkade lättare att använda än Facebook vilket också skulle göra den 

mer populär. Enkelt och snyggt, utan någon form av ”barn-prat” och med funktioner som inte 

bara underhåller men som också interagerar användarna med varandra verkar vara det 

vinnande konceptet.  
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4.6 Slutresultat 

Efter återbesöket på skolan skrevs en ny planering för hur prototypen för webbplatsen skulle 

se ut. Med hjälp av den konstruktiva kritiken från barnen skapades en uppdaterad version (se 

bilaga 7, del 2 ”Slutresultat”) och det är den versionen som i detta arbete kallas för 

”Slutresultat” och som förklaras här nedan. 

Prototypen fungerar nu, förutom som vanlig webbplats, som en form av applikation för 

datorn, vars ikon kan befinna sig på datorns ”skrivbord”. Applikationen och webbplatsen 

innehåller nu en chatt där man kan chatta normalt och via webbkamera, vän-funktionen är 

uppdaterad och man kan ta bort och lägga till vänner genom att besöka deras bloggar. 

Relationsstatus kan ses i form av kategori, ungefär som i chattprogrammet MSN Messenger, 

och ställs in när man lägger till en ny vän. Det kan även ändras senare i användarens 

inställningar. Funktionen för uppdaterade bloggar har uppdaterats tillsammans med sidan 

”Galleri”, som numera även innehåller spellistor från Spotify. Sidan ”Nyheter” har fått en 

avancerad sökfunktion som lättare hittar de nyheter som efterfrågas från nyhetsarkivet. Man 

kan även dela nyheterna till sin blogg och gå vidare till nyhetens webbplats där den 

ursprungligen är hämtad från. Sidan för underhållning visar nu sju videos per dag (idé 

inspirerad från webbplatsen Wimp.com
54

), samt månadens tre mest populära spel. Man kan 

söka efter spel som man spelar själv eller tillsammans med andra personer och man kan även 

lyssna på musik från topplistorna på Spotify.  

Applikationen är ett sidospår, en slags extra funktion för att göra det så enkelt för användaren 

som möjligt. Det som skrivs i applikationen kopieras direkt till webbplatsen och vice versa. 

Applikationen är en något säkrare metod för användaren; istället för att försöka hitta sidan via 

en webbläsare finns nu webbplatsen direkt på datorns skrivbord. Risken för att användaren 

inte hittar webbplatsen eller råkar besöka olämpliga webbplatser minskas. 

Framtida planer för projektet är att skapa en mobilapplikation som stödjer chat, uppdatering 

av blogg och notifikationer. 
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5. Diskussion 

 

På frågan om det behövs ett alternativ till Facebook för barn är svaret ja. Om användandet av 

Facebook är så frestande för barn i dessa åldrar att de bryter mot webbplatsens lagar och 

villkor för att få ta del av webbplaten - varför då inte skapa ett socialt nätverk designat 

speciellt för barn? Ett slags ”Facebook junior”, ett säkert, underhållande, användarvänligt 

socialt nätverk endast för yngre barn. Ett socialt nätverk där reklaminnehållet är minimalt, där 

de personliga uppgifterna om varje användare är begränsade och där de slipper ljuga och bryta 

mot lagar för att bli medlemmar. 

Att tvinga yngre barn bort från Facebook på grund av att de inte angivit rätt ålder är inte rätt 

väg att gå, det kommer bara leda till dålig publicitet och arga användare. Att istället ge barnen 

ett alternativ till en mer användarvänlig och säker webbplats, med bättre underhållning och 

mindre reklam anser jag vara smidigare. Barnen på Bodestorpsskolan tyckte att förslaget till 

den nya webbplatsen (”FriendZone”) verkade smidigare och lättare att använda än Facebook. 

Detta ger hopp om att barnen faktiskt vill ha ett eget, enklare och säkrare socialt nätverk.  

Jag har en idé om att sociala nätverk, som Facebook, om några år kommer fungera som någon 

form av identifikation. Ett socialt nätverk där man fortfarande kan kontakta sina vänner, men 

där ens personuppgifter är låsta för t ex. myndigheter och polis. Förmodligen kommer det då 

vara möjligt även för yngre att använda sig av internet-tjänsten, men fram tills dess behöver 

föräldrar bli mer insatta i barnens internetaktiviteter och då framför allt om barnens 

registreringar på olika hemsidor. Säkerhet går före underhållning och att barnen ”smyger sig 

in” på hemsidor, vars åldersgräns är högre än deras ålder, är ett tecken på att något måste 

ändras.  

Dagens media har kommit oerhört långt i sin utveckling och användningen av dessa medier 

sprider sig allt längre ner i åldrarna. Det kommer inte kunna stoppas, men det går att avgränsa 

användandet. Slutresultatet i detta arbete är ett exempel på hur avgränsningen skulle kunna se 

ut och fungera. 
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I arbetets bakgrund och teori skrev jag om användarvänlighet och webbdesign för barn. De 

fakta som jag hittade verkar stämma bra överrens med min undersökning. Att 

användarvänlighet handlar om effektivitet blandat med sunt förnuft och respekt för 

användaren. Att man bör testa sin produkt, helst många gånger, innan man har ett färdigt 

resultat. Att när man skapar en webbplats för barn, bör tänka på att inte underskatta deras 

förmåga att använda sig av dagens teknik.  

Betydelsen av att inte överösa barnen med ”barn-prat” är stor för att en webbplats ska bli 

populär. Att behandla barnen med respekt, som om de vore något äldre än vad de faktiskt är 

och då kapabla att välja själva, gör att webbplatsen blir mer attraktiv. Att dessutom få chansen 

att undersöka vad barnen vill ha på en webbplats ger möjligheten att utveckla en ultimat 

webbplats för barn där alla deras önskemål uppfylls. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor var inte överdrivet stora. Om man sätter 

linjediagramen för pojkars och flickors användning av olika webbplatser på varandra, är 

linjerna nästan identiska. Huvudsyftet med att barnen går online är underhållning i de lägre 

klasserna och kommunikation i de högre klasserna.  

Om jag fick ändra något under arbetets gång skulle jag vilja komma tillbaka till skolorna och 

testa mina resultat fler gånger. Detta hade gett mig mer understöd för slutresultatets design 

och funktioner. Jag hade även ändrat enkätundersökningen något, eventuellt utökat den med 

fler frågor och även gjort den landstäckande för att få ut mer statistik för en mer korrekt 

jämförelse till tidigare forskning. Då min undersökning endast nådde ut till två skolor i 

Karlshamns kommun känner jag att statistiken egentligen inte kan jämföras med en 

landstäckande undersöknings statistik, men den lägger ändå grunden för en intressant 

vidareforskning inom barnens internetanvändning. Om statistiken idag ser ut på detta vis för 

endast två skolor i Karlshamns kommun, kan man tänka sig hur det ser ut i resten av landet.  
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BILAGOR 

Bilaga I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån gällande Barns medievanor.   
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Bilaga II 

 

 

Tabell över antalet Facebook-användare 2009-2011 
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Bilaga III 

 
Tabell 1 -  tabell över hur många barn mellan 9-12 år (pojkar som flickor) som dagligen besöker 

Facebook, YouTube, Spela.se och Blogg.se. 

 

  

Tabell 2 – Ett linjediagram över flickors användning  av fyra specifika webbplatser och hur detta 

förändras med åldern. 
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Forts. Bilaga III 

 

Tabell 3 – Ett linjediagram över hur pojkar använder sig av fyra specifika webbplatser och hur detta 

förändras med åldern. 
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Bilaga VI, del 1 Enkätundersökning 

 

Kille    Tjej 

 
 

1. Hur ofta går du in på Internet? 
 

Varje dag   3-4 gånger i veckan                 2-3 gånger i veckan 

 

1-2 gånger i veckan   Aldrig 

 

 

2. Vilka webbplatser går du in på när du är inne på Internet? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Varför går du in på just de webbplatserna? 
 

De är snygga 

Innehållet är bra 

 

 

4. Kan en webbplats se ut precis hur som helst eller är det viktigt 

att designen ska visa vad man kan göra på webbplatsen? 

  Ja   Nej 
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Bilaga VI, del 2 

 

5. Om du fick välja, hur skulle en webbplats se ut då? Rita!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vad tycker du är det viktigaste man ska ha på en webbplats? 
 

Spel   Vänner   Bilder   Sagor 

 

Musik eller ljud?   Chat   Events 

 

Nyheter   Fritidsaktiviteter där du bor   Reklam 

 

 



 
 

 
 

Bilaga V Sammanställningsfacit 

 

 

1. Hur ofta är barnen inne på internet och vilka webbplatser besöker de då? 

2. Spelar designen på webbplatsen någon roll? Ja/nej. 

3. Vad är viktigast innehållsmässigt? 

4. Bilduppgiften 

 

 Header: 
Genre, namn, ”typsnitt”, rundade, raka eller spetsiga kanter, meny, färgval? 

 

 Body: 
Applikationer, fönster, rundade, raka eller spetsiga kanter, färgval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga VI Tabeller 
 

Tabell 1, ”Hur ofta går du in på internet?” 

 

Tabell 2, ”Vilka webbplatser besöker du?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

53,00% 

67,00% 

56,00% 

74,00% 

9 år 10 år 11 år 12 år

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Varje dag

3-4 dagar i veckan

2-3 dagar i veckan

1-2 dagar i veckan

Aldrig



 
 

 
 

 
Forts. Bilaga VI 

Tabell 3, ”Vad tycker du är det viktigaste att ha med på en webbplats? (9 år)” 

 

 

 

Tabell 4, ”Vad tycker du är det viktigaste att ha med på en webbplats? (10 år)” 
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Forts. Bilaga VI 

Tabell 5, ”Vad tycker du är det viktigaste att ha med på en webbplats? (11 år)” 

 

 

 

Tabell 6, ”Vad tycker du är det viktigaste att ha med på en webbplats? (12 år)” 
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Forts. Bilaga VI 

 

Tabell 7, ”Är det viktigt att designen och webbplatsens innehåll hör ihop? (9år)” 

 

 

 

Tabell 8, ”Är det viktigt att designen och webbplatsens innehåll hör ihop? (10 år)” 
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Forts. Bilaga VI 

Tabell 9, ”Är det viktigt att designen och webbplatsens innehåll hör ihop? (11 år)” 

 

 

 

Tabell 10, ”Är det viktigt att designen och webbplatsens innehåll hör ihop? (12 år)” 
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Bilaga VII, del 1 Prototyp 

 Första utkastet 

 

 

1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3   

 

 

 

 

 

1 – Förstasidan (inloggad) 

2 – ”Min blogg” 

3 – Någon annans blogg 

 

 

 

 

 

Observera att alla bilder från produktionen ej finns med. Dessa bilder är utvalda för att demonstrera 

hur första utkastet såg ut innan det ändrades. 



 
 

 
 

Bilaga VII, del 2 Slutresultat 

   1     2 

 

 

 

 

    

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4  5 

 

 

 

 

1 – Registrering  2 – Login  3 – Inloggad, förstasidan 

4 – Min sida, ”Backstage”  5 – Min sida, ”Min blogg” 

Observera att alla bilder från produktionen inte finns med i detta arbete. Dessa bilder är utvalda för 

att demonstrera hur slutresultatet ser ut.  

 


