Slutleverans
Arbetet har utförts av fjärdeårs studenter som studerar Civilingenjör i Design och Produktutveckling vid Linköpings Universitet. Under
vårterminen 2016 har vi i samarbete med Usify AB utvecklat en konceptuell kalender för att underlätta planeringsarbetet för föräldrar
med Neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF). Arbetet har utförts genom litteraturstudier, användarstudier samt olika
visualisering- och prototypningsverktyg som sedan har testats genom två workshops. Konceptet är inte det slutgiltiga konceptet utan
behöver vidare utveckling. Fokus har inte lagts på hur till exempel tekniska funktioner ska lösas utan idéen är att belysa en möjlig
lösning till att underlätta vardagen för föräldrar med NPF med hjälp av en IoT-lösning. Hur arbetet har genomförts presenteras i detalj i
studenternas processbok.
Beskrivning av koncept
Konceptet är en veckokalender som tydligt visar hur mycket tid som har
gått, vilka aktiviteter som bör vara avklarade inom tidsramen och vilka
som är nästkommande. Glömska är vanligt förekommande för personer
med NPF och tidsuppfattning, som hur lång tid olika aktiviteter tar, är ofta
problematiskt. Kalendern består av en fysisk tavla där användaren sätter
upp brickor som går att skriva på. Till vänster visas en bild på den färdiga
prototypen. Tanken är att kalendern ska finnas stationärt i en central del
av hemmet så att det är lätt att få en överblick över veckan. Det är även
tänkt att det ska gå att ha med sig kalendern i en digital version i mobilen
som är kopplad till den fysiska kalendern.
Kalendern består av alla veckans dagar och aktuell dag lyses upp.
Tidspannet på kalendern kan varieras så att det passar familjer med olika
rutiner. Lodrätt lyses en gul tidsstolpe upp som slocknar i takt med att tiden
går. Enbart den aktuella dagens tidsstolpe lyser.
Aktiviteter planeras in fysiskt med brickor. På dessa går det att skriva in
och sudda ut aktiviteter. Olika antal brickor kan sättas i led, lodrätt eller
placeras beroende på hur lång tid aktiviteten antas ta. Detta ger även
familjen träning då de tydligt märker om de planerat in för lite eller för
mycket tid för aktiviteterna. Kalendern skall även ha ”glöm ej” brickor som
kan påminna familjemedlemmarna om kvarlämnade väskor eller saker.
Mobiltelefonen kan då meddela en familjemedlem om en av personerna
går iväg från hemmet utan sin väska som de planerat att de ska ha med.

Storyboard
Här presenteras en storyboard över en vecka för en familj. Familjen består av föräldrarna Tina och John. Tina har ADHD och arbetar
sjuttiofem procent. John har också ADHD och han arbetar tjugofem procent. Tina har ett barn som heter Hampus från en tidigare
relation. Hampus är 12 år och bor hos Tina och John på heltid. John har också ett barn ifrån en tidigare relation som heter Ella och är
tio månader gammal. Ella bor hos Tina och John varannan vecka och annars hos sin biologiska mamma.
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1: På söndags
eftermiddagen märker John
att aktiviteten ”planera
veckan” lyser upp. Han
ropar dit resterade del
av familjen så att de kan
planera nästkommande
vecka tillsammans.
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2: Familjen planerar veckans aktiviteter utefter de
förutbestämda färgkategorier som finns för brickorna.
John tyckte att det var svårt med kategorierna i
början men nu har han kommit in i det tycker han att
det fungerar bra.
Brickorna är fysiska och trycks lätt fast på tavlan.

3: Det går lätt att sudda ut och skriva in ny text på brickorna.
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4: Klockan är 16:00 på måndag och en orange bricka lyser
upp. John och Tina går bort till tavlan och ser att det står
att John ska skriva en inköpslista inför att han ska handla
mat nästa dag. Det står också att Tina ska packa Hampus
idrottskläder som han ska ha med till skolan på tisdagen.
5: Tina packar Hampus idrottskläder och
plockar även av en tag som finns på den
röda brickan som det står, ”Idrottskläder –
Hampus” på. Hon sätter denna på påsen
med Hampus idrottskläder.
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6: På tisdagsmorgonen lyser
aktiviteten ”Idrottskläder –
Hampus” upp tjugo minuter
innan aktivitetens starttid.
Tina ser detta och påminner
Hampus om idrottskläderna.

7: Det dyker även upp en notis i mobilen med ljud och vibration vid
aktivitetens starttid samt en vid aktivitetens sluttid. Den fysiska analoga
kalendern i hemmet går nämligen att få som en digital till mobiltelefoner,
datorer och surfplattor. Hampus och föräldrarna får denna notisen och
Hampus tar med sig idrottskläderna vid den andra påminnelsen.
Det går även att planera in aktiviteter via mobiltelefonen. Tina som
jobbar sjuttiofem procent gör ofta det då hon kommer på saker när
hon är på jobbet. I dessa fall så lyses platsen, där en bricka bör planeras
in, upp på det fysiska kalenderverktyget så att personen i fråga inte
glömmer det när hen kommer hem.
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8: Hampus lägger tagen som låg på påsen med
idrottskläder i ett ställ för tagsen som finns i hallen.
Hampus går ut genom ytterdörren och är nu på väg
till skolan med sina idrottskläder. Kalenderverktyget
känner av att tagen nu finns i stället och påminner
inte om gympapåsen igen. Annars hade den påmint
via mobiltelefonen och med ett dovt ljud från den
fysiska kalendern fem minuter efter aktivitetens sluttid.

Framtidsutsiker och potentiella förbättringar
Under det utförda arbetet har insikter och idéer kommit fram gällande områden som eventuellt skulle behöva vidareutvecklas eller
undersökas mer för att öka konceptets kredibilitet. Om det presenterade konceptet ämnas vidareutvecklas bör följande undersökas
ytterligare:
De planeringsbrickor som finns till kalendern kanske bör kunna vara personligt anpassade för användaren?
Om den presenterade storleken av kalendern är rimlig. Det finns till exempel situationer där flera aktiviteter, som sker samtidigt, måste
planeras in på kalendern vilket gör att bredden på ”dagarna” eventuellt måste vara flexibla.
Även möjligheten att planera längre fram, kanske bär det vara möjligt att planera längre fram än bara en vecka. Finns det då ett
komplement till kalendern som kan möjliggöra långtidsplanering?
De taggar som används som hjälpmedel för att bli påmind om viktiga aktiviteter kanske bör ha en sekundär plats där de kan hängas
av? Denna kan exempelvis placeras vid ytterdörren i hemmet, vilket sen är kopplad till kalendern som då kan verifiera att aktiviteten är
genomförd. Vid denna station skulle man också kunna få påminnelser om till exempel är spisen är avstängd, är ljusen släckta?
Hur ytterligare sensorer och Internet of Things funktioner skulle kunna integreras i konceptet.

