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Sammanfattning
Tekniska apparater och spelapplikationer blir en allt större del av den nya generationens 
vardag och lärande applikationer används allt mer som läromeldel i förskolan. Enligt läro-
planen för förskola så skall multimedia och informationsteknik ha en lika stor del av lärandet 
som bild, sång, dans, rytm och rörelse. Denna utveckling gör det allt viktigare att fokusera på 
kvaliteten hos applikationerna som används och en större förståelse behövs för hur en god pe-
dagogisk applikation bör utformas för att inbjuda spelaren till flera aspekter av lärande såsom 
sociala, kognitiva, och problemlösande. Syftet med denna uppsats är därför att genom grund-
läggande förstudier designa en pedagogiskt genomtänkt memoryspelsapplikation till ipad för 
barn i åldern 5-6år på förskola.

Projektet är utfört i tre delar; förstudie, implementation och utvärdering. Förstudien består 
kvalitativa intervjuer med förskollärare som ger inblick i hur förskolorna arbetar med spel i 
dagsläget . Därefter har en genreanalys genomförts på liknande memoryspel idag. Implemen-
tationen har sedan gjorts i form av krevgenerering, och designutveckling genom ramverks-
design, detaljdesign och prototypskapande. Slutligen har designen utvärderats med hjälp av 
användbarhetstester på förskolebarn. 

Studien visar tydligt att spel som förmedlar inlärningsmoment i både ljud och bild lyckas bäst, 
att innehållet bör gynna social interaktion och samtal samt att pedagogens närvaro har stor 
betydelse för hur eleverna tar till dig informationen. Det krävs tydliga anvisningar med både 
ljud och bild för att påvisa hur användaren ska navigera och gå vidare i spelet. Orden bör vara 
skrivna i versaler och ljudas fram via applikationen.



Abstract
Technical devices and game applications are taking a far greater part of  the new generation’s 
everyday life and learning apps are used as educational tools in preschools. According to the 
Swedish national agency for education, multimedia and information technology should repre-
sent an equivalent part in the curriculum as arts, song, dance, rhythm and movements. This 
development calls for a lager focus on the quality of  the applications being used and an under-
standing of  how a pedagogical app should be designed to invite the user to several aspects of  
learning such as social, cognitive and problem solving tasks. The purpose of  this essay is thus 
to study and design an educational memory game application for Ipads for children aged 5-6 
years in preschool. 

This project has been performed through three steps; pre-study, implementation and evalua-
tion. The pre-study consists of  qualitative interviews with preschool teachers that provide an 
understanding for how educational games and apps are used today. A genre analysis has been 
conducted to understand the aspects of  similar apps out on the market today. The implemen-
tation was proceeded trough requirement definition and design evolvement trough framework 
design, detailed design and prototype making. Finally the design was evaluated through usabi-
lity tests on preschoolers. 

The Study clearly shows that games that provides learning instructions through sound and 
image is the most successful, that the content should encourage social interaction and discus-
sion and that the teacher’s presence substantially affect the way children grant information. 
Directives on navigation should be given both through images and sounds and the written 
words should be in capital letters and read out loud by the application. 
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1. Inledning
Vid millennieskiftet hade ca hälften av alla hushåll i Sverige tillgång till internet hemma. 
Sedan dess har utvecklingen skenat snabbt och i takt med att tillgången ökar sjunker även 
användarna i ålder. För tio år sedan så angav nära hälften av Sveriges nioåringar att de någon 
gång hade provat att använda internet. Idag har den åldersgruppen sjunkit betydligt och nu 
använder nära hälften av landets tvååringar internet.  Enligt en undersökning av stiftelsen för 
internetinfrastruktur använder idag 30% av alla barn på sex år internet dagligen vilket är en 
tydlig ökning från 2009 då den siffran låg på endast 5%. Den stora ökningen bland de unga 
användarna beror till stor del på surfplattans intåg. Video och olika typer av pussel dominerar 
bland användningen hos dessa barn. Hela 57% av Sveriges barn mellan 5-6 år har tillgång till 
någon typ av surfplatta i hemmet och 28% av landets sexåringar använder surfplatta dagligen. 
(Findahl 2014) Den mobila tekniken är i ständig utveckling och de barn som idag går för-och 
grundskolan kommer att använda digitala lösningar för inlärning betydligt mycket mer än 
vad som gjorts för bara 5-10 år sedan. Sedan smarta mobiler (eng. smartphones) och digitala 
surfplattor kom på marknaden har användandet av spel och applikationer för inlärning vid 
förskola via dessa plattformar ökat markant. Enligt läroplanen för förskola ska multimedia 
och informationsteknik finnas med bland de skapandeformer som leder till barnets utveckling. 
Teknisk utveckling har alltså fått en lika stor del av lärandet som bild, sång, dans, rytm och 
rörelse. Vidare säger läroplanen att förskolebarn ska utveckla en förmåga att urskilja teknik i 
vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (Skolverket 2010) Då tekniska apparater och 
spelapplikationer med säljande ambitioner bevisligen kommer att vara en ständig del av den 
nya generationens vardag är det allt viktigare att fokusera på kvaliteten hos applikationerna 
som används. Det behövs alltså en större förståelse för hur en god pedagogisk applikation bör 
utformas för att inbjuda spelaren till flera aspekter av lärande såsom sociala, kognitiva, och 
problemlösande.

1.1 Uppdrag
Denna studie sker på uppdrag från företaget Rebla AB. Rebla utvecklar digitala applikationer 
anpassade efter användarens behov. De har i tidigare lanseringar släppt stavningsapplikationer 
i form av Skrivis för både Apple-plattformar och Androidenheter. 

Uppdraget för detta examensarbete är genomföra studier och ta fram design till ett utbildande 
memoryspel. Spelet skall hantera ord och bild och vara anpassat efter användare som håller 
på, eller precis har lärt sig att läsa. Den resulterande designen kommer sedan ligga till grund 
för framtida utveckling och lansering av applikationen. 

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är således att designa en pedagogiskt genomtänkt memoryspelsapp-
likation till ipad för barn i åldern 5-6år på förskola.

Syftet bryts ned i följande frågeställningar:

- Hur använder barn på förskolan Ipad-plattor och andra spel för lärande? 

- Hur bör en memoryspelsapplikation med ett pedagogiskt syfte designas för att stimulera 
lärande och social interaktion?
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 2. Teori
I detta kapitel redovisas teorier kring barns lärande med digitala surfplattor, effektiv under-
visning och inlärning samt de sociala aspekterna av inlärning. Utifrån teorierna kommer 
intervjufrågor och observationsfokus att formas och beaktas. Då studien syftar till att skapa en 
pedagogisk genomtänkt applikation så kommer denna teoribakgrund att utgöra en viktig del 
vid designbeslut samt vid analysen av resultatet.

2.1 Barns lärande med digitala surfplattor
I en studie på Nya Zealand har forskaren Garry Falloon (2013) under ett halvårs tid studerat 
en förskoleklass på 18 barn i åldern 5 år. Studien utforskar hur designen och innehållet hos in-
lärningsapplikationer för Ipad-plattor påverkar studenternas inlärningsmönster och problem-
lösarmetoder. Applikationerna som testades behandlade grundläggande läsning, skrivning, 
räkning och problemlösning. De appar som utvärderades under studien valdes ut av förskole-
pedagogen enligt de riktlinjer för undervisning som satts upp av kursmålen. 

Tre teman: Under studien fann Falloon (2013) tre tydliga teman hos designen bland de olika 
applikationerna som testades. Det var design och innehåll som gynnade inlärning (med någon 
typ av feedback eller instruktioner), design och innehåll som var ett hinder för inlärning (vissa 
typer av feedback, obalans mellan spel/lärande, begränsad tillgång till innehåll, vissa typer av 
instruktioner), samt design och innehåll som placerade parametrar runt lärandet oberoende av 
dess innehåll (tillgång till inställningar, tidsgränser, automatisk progression till högre nivåer). 

Upptäckter: Data visade att appar som ledde eleven genom inlärningsmetoden i en systema-
tisk och organiserad ordning genererade mer inlärningsrespons än de som primärt var spel/
övnings-baserade. Den mest effektiva metoden fann Falloon (2013) hos appar som efterliknade 
den traditionella undervisningsmetoden, oftast med ett filmklipp på en person som demonstre-
rar en särskild kunskap eller färdighet. I dessa filmklipp introducerades först inlärningsmeto-
den för uppgiften (undervisning) åtföljt av förklaringar ofta med hjälp av handrörelser (förevis-
ning), därefter exemplifierades uppgiften (praktiskt) och sedan följde direkta frågor (reflektion). 
Till exempel undervisar matematikläraren addition genom att beskriva metoden för addition 
och summa, därefter förevisar läraren genom att demonstrera med hjälp av fingrarna el-
ler medhavda objekt, sedan exemplifierar läraren den nya metoden genom att rita ett tal på 
tavlan som löses tillsammans. Slutligen ställs frågor om hur de löste uppgiften och eleverna 
får reflektera.  Detta tillvägagångssätt stöttades väldigt effektivt genom design som gav studen-
terna interaktionsparametrar så som pausskärmar och tidtagningsfrågor. 

En annan observationspunkt innefattade hur effektivt appen dels kommunicerade dess inlär-
ningssyfte och instruktioner men även hur de tekniska fördelarna användes för att kommuni-
cera innehållet till de unga användarna. Eftersom förskolläraren sällan har tid att hjälpa alla 
elever krävs det alltså att applikationen kan förklara sig själv. Det mest värdefulla sättet att göra 
detta var enligt Falloon (2013) text-till-tal, antingen inbäddat automatiskt (talar när man ser 
skärmen) eller genom ett aktivt val (t ex genom att trycka på en knapp). Eftersom elevernas 
läsförmåga var begränsad räckte detta hjälpmedel för att de skulle kunna förstå, starta och 
genomföra uppgifterna. Om applikationen inte lyckades förklara sitt inlärningssyfte urartade 
barnens interaktion på ett negativt sätt. De började då istället att skumma igenom appen utan 
att bry sig om vad de gjorde, prova på kognitiva träff- och misstaktiker genom slumpmässig 
gissning eller sk. gamification där de gjorde appen till ett spel genom att medvetet ange fel svar 
för att se vad som hände. Vissa applikationer tillät eleverna att själva välja inställningar innan 
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de började uppgiften, så som svårighetsgrad eller typ av matematiktal. Eftersom de olika surf-
plattorna skickades runt bland eleverna var det många som hade svårt att komma ihåg vilken 
svårighetsgrad de stannade på sist, vilket resulterade i att de flesta började om på första nivån 
igen. En del barn valde även den lättaste nivån medvetet för att den innebar minsta möjliga 
ansträngning. (Falloon, 2013)

2.2 Effektiv undervisning och inlärning 
En viktig aspekt vid undervisning i förskola är förståelsen för hur barnet uppfattar informa-
tion. Man talar om sk. förstahandsupplevelse (eng. First-hand experience) som innebär att 
lärarens ord, både i tal och i skrift, alltid tolkas av eleven genom dennes förutsättningar och 
upplevelser. Det är alltså viktigt för läraren att använda ord och beskrivningar som barnen för-
står och kan relatera till. (Dean 2002) Exempelvis kan matematiska komplexa problem enligt 
Romberg & Carpenter (1986 se Dean 2002, s. 54) lösas enklare med hjälp av fysiska föremål 
som ger en förstahandsupplevelse av att hantera någonting. Beskrivande undervisning som  
t ex historieberättande bör också kopplas till upplevelser som barnen kan relatera till. Ju äldre 
barnen blir desto mer vidgas erfarenheterna och de blir mer kapabla att föreställa sig en an-
nan tid, plats eller någon annans upplevelse. Detta ger en form av erfarenhetsbaserat lärande 
(eng. experiential learing), som alltså gör inlärningen till en upplevelse där problemet utforskas. 
Detta leder till både en kognitiv förståelse och en affektiv uppskattning i form av känslor, vär-
deringar och attityder. Erfarenhetsbaserat lärande innefattar även rollspel och användning av 
film och drama. (Kyriacou 1986 se Dean 2002, s. 55). Vidare menar Sotto (1994 se Dean 2002 
s.56) att barn lär sig nya saker när: 

• De hittar något som de anser sig vilja lära.

• De kan angripa detta relativt direkt.

• Uppgiften erbjuder psykiska eller fysiska belöningar.

• Uppgiften är hanterbar.

• De kan formulera antaganden, testa dem och se resultat av sitt agerande.

• De kan se mönster och sammanhang.

• De finner sig själva i en utmanande men vänlig och stöttande atmosfär.

Dean (2002) beskriver att motivationen till lärande kan vara intrinsisk (inåtriktad) eller extrin-
sisk (utåtriktad). Intrinsisk motivation kommer från barnets egen tillfredsställelse av att lyckas 
eller slutföra en uppgift.  Extrinsisk motivation kommer från tillfredställelsen av att få bra 
betyg eller göra en lärare eller en förälder nöjd. Pedagogen har här en viktig roll i att motivera 
barnen till inlärning. Små barn vill göra vuxna nöjda och uppskattning från läraren i sig är 
motivation och belöning. Detta är alltså ett viktigt ansvar som läraren har och måste tillgo-
dose. Barn blir även motiverade av tävlingar. När man utformar tävlingar är det dock viktigt 
att de syftar till självförbättring och individuella mål. Risken finns annars att barnen jämför sig 
med varandra och vissa barn riskerar att alltid hamna bland förlorarna vilket bidrar till dåligt 
självförtroende och ovilja att lära sig nya saker. Det är därför fördelaktigt att skapa tävlingar 
där barnen har gemensamma mål och vinner tillsammans. 
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2.3  Sociala aspekter av lärande
Inlärningsprocessen underlättas avsevärt genom att prata om och jämföra ens egen uppfatt-
ning med andras. Detta gäller även små barn och en bra pedagog bör uppmuntra samtal 
elever mellan kring deras lärande. (Dean 2002) Fördelar med att jobba i grupp är enligt Reid, 
Hopkins och Holly (1987 se Dean 2002, s. 92) att de kan:

• Generera fler idéer tillsammans.

• Förklara, ifrågasätta och lära av varandra genom att formulera ord och  
 interaktionsmönster. 

• Se värdet av sina egna upplevelser vid utveckling av nya kunskaper.

• Utveckla ett studerande självförtroende genom att dela idéer med en kritisk publik.

• Utveckla en medvetenhet av skillnaden mellan utforskande prat och en muntlig 

 redovisning.

• Generera ansvarskänslor gentemot gruppen och främja till självdisciplin. 

Dean (2002) förklarar att samarbetet gynnar motivationen och tillhörandet av en grupp i sig 
ger barnet tillfredställelse. Barn motiveras själva av att agera lärare och undervisa och för att 
formulera en förklaring krävs det att barnet aktivt funderar över sin kunskap. Barnen kan 
även förklara för varandra i ord som för dem är enklare att förstå. Bennett och Dunne (1992, 
se Dean 2002, s.97) förklarar att olika typer av uppgifter genererar olika typer av diskussioner 
och engagemang. Att enbart be barnen att diskutera något är tämligen oproduktivt. Istället är 
det bättre att skapa uppgifter som gynnar diskussioner kring idéer och förståelse, problemlös-
ning och olika alternativ, samt produktiva uppgifter med ett fysiskt slutmål. Dessa uppgifter 
kan till exempel vara att be barnen skapa kuber från ett pappersark, göra om en historia till en 
tidningsartikel, upptäcka vilka föremål som flyter och vilka som sjunker och så vidare. 



5

3. Metod
Studien har antagit en kvalitativ strategi med en konstruktivistisk världssyn där deltagarnas 
syn på studiesituationen och hur de interagerar med varandra har fått huvudfokus. Forskarens 
ålder, ursprung och uppväxt har påverkat hur den aktuella studien tolkats. Data samlades ge-
nom en fallstudieansats, vilket innebär att ett fåtal fall har granskats på djupet. (Creswell 2014) 
Metoden har delats in i tre delar: förstudie, implementation och utvärdering. 

Förstudie
Förstudien låg till grund för de designbeslut som fattades under implementationen. Denna för-
studie har inbegripit genomförande av kvalitativa intervjuer och en genreanalys. Nedan följer 
en genomgående beskrivning av hur de olika metoderna har utförts och hur den insamlade 
datan analyserades. 

3.1 Intervjuer
För att få en förståelse för förskolors relation till spel som inlärningsmetod så genomfördes 
personliga intervjuer med förskollärare. Efterforskningen såg till den generella användningen 
av spel, både digitala och analoga, inom förskoleverksamheten och hur pedagoger och elever 
samarbetar. Samtalen utforskade även förskolornas inställning och användande av surfplattor. 
Intervjuerna var semistrukturerade med bestämda frågeområden som gav utrymme för öppna 
och reflekterande svar vilket rekommenderas enligt Hedin (1996). Intervjuerna dokumente-
rades genom ljudupptagning vilket gav forskaren frihet att konversera mer fritt och observera 
ansiktsuttryck och index på attityder som annars kunde ha missats om denne var bunden till 
en datorskärm eller dylikt.

3.1.1 Urval

För att välja deltagare kontaktades förskollärare som författaren redan känner, eller är bekant 
med sedan tidigare. På grund av tidsaspekten så riktades fokus på ett fåtal kvalitativa intervjuer 
och observationer. Datasökningen avslutades så fort den uppnått, av författaren avsedd,  
”mättnad”. Samtliga förskolor som besöktes låg i närområdet av Norrköping och Linköping. 

3.1.2 Intervjumall

För att genomföra intervjuerna användes de riktlinjer som beskrivs av Hedin (1996). Nedan 
följer den använda intervjumallen med motivering för de viktigaste elementen.

• Hur ser en typisk dag på förskolan ut? 

• Vid vilken ålder börjar barnen lära sig stava och räkna? 

• Hur ser den undervisningen ut? 

• Hur/om använder ni spel vid inlärning? 

• Vilka spel är populärast bland barnen? 

• Använder ni några digitala hjälpmedel? Om ja, vilka och hur?

• Hur tror du att läsplattors framtid ser ut hos förskolan? 
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Genom att ställa öppna frågor som använder ordet hur uppmuntras den tillfrågade till att själv 
utveckla sina svar (Hedin 1996). Enligt Goodwin (2009) är det även bra att öppna med en 
fråga där den intervjuade själv får gå igenom arbetet i kronologisk ordning för att upptäcka sa-
ker som annars hade missats vid specifika frågor. En effektiv intervju ger inte bara användbar 
fakta utan hjälper även författaren att förstå hur den intervjuade ser på världen. Hedin (1996) 
upplyser om att det är bra att ha nedskrivna exempel på följdfrågor som drar intervjun tillbaka 
till frågeområdet. Det är även fördelaktigt att repetera det använda ordet som den intervjuade 
har använt för att få ett bättre fortsatt samtal om detta. 

3.1.3 Kvalitativ analys av intervju

Intervjuerna har analyserats genom induktivt resonemang genom tvärfalls-analys och singel-
falls-analys. Induktivt resonemang granskar den insamlade intervjudatan och härleder sedan 
generella principer utifrån detta. (Goodwin 2009) Analysprocessen började med att författaren 
skapade sig förståelse för vad som sagts och observerats. Detta gjordes genom en singelfalls-
analys där fokus primärt lades på att förstå observationen och svaren från en individ i taget. 
Därefter kondenserades hela datamängden till något mer hanterbart, och organiserades till 
identifierbara mönster och relationer. Denna organisering skedde via sk. kodning vilket bety-
der att svarandens uttalanden kategoriseras. Dessa koder är delvis induktiva, men även deduk-
tiva, vilket innebär att forskaren redan innan genomgången av datan skrev ner kategorier som 
denne förväntades finna bland anteckningarna. Till exempel så kunde de intervjuades svar 
delvis kategoriseras efter de frågor som ställdes. Utifrån detta gjordes en tvärfalls-analys för 
att identifiera beteendemönster och trender. Tvärfalls-analysen tog form genom ett affinitets-
diagram där svarandens kommentarer och beteenden skrevs ned på en lapp. De lappar som 
sedan liknade varandra grupperades ihop och bildade en kategori, ett underliggande problem 
eller ett koncept.  

3.2 Genreanalys
För att förstå de konventioner och angreppsätt som har använts vid tidigare publikationer 
av memoryspelsapplikationer utfördes en genreanalys. För genreanalysen valdes tre stycken 
appar ut som samtliga kategorieseras under titeln ”memory” på spelbloggen pappasappar.se. 
De appar som valdes ut baserades på sina, till första anblick, olika upplägg, samt olika betyg. 
Pettsons Memo var den första av spelen och hade av spelbloggen fått betyget 5. Fantastiska 
memoryspel var den andra av spelen och hade betyget 4. Sist kom Djurens ABC som hade fått 
betyget 3.  Genreanalysen genomfördes med grund i den metod som Arvola, M., Lundberg, J. 
& Holmlid, S. beskriver (2010).

Enligt Devitt (1993 se Arvola et al. 2010) beskriver en genreanalys de vanligaste känneteck-
nen och skillnaden mellan ett flertal liknande objekt och även ibland hur de förändras över 
tiden. Ett vanligt kodschema vid genreanalys består av tre jämförelsepunkter: innehåll, syfte 
och form (Swales 1990, ref. Arvola et al. 2010). Genreteori menar att återkommande form av 
kommunikation och interaktion hjälper användaren att förstå interaktionens syfte. Genrer är 
alltså centrala för människans kognition och baseras på människans förmåga att generalisera 
vanliga aspekter av återkommande situationer och objekt. Denna förmåga hjälper oss att finna 
mer av något som vi tidigare har upplevt och att förstå vilken typ av situation vi befinner oss 
i. Den återkommande och bekanta strukturen skapar även förväntningar på dess form, inne-
håll och interaktionssyfte samt dess aktörer. (Devitt 1993, ref. Arvola et al. 2010). Genreanalys 
kan även användas för att förstå varför en viss design fungerar bättre än en annan, genom att 
jämföra de mest framgångsrika varianterna med de mindre lyckade (Swales 1990, ref. Arvola 
et al. 2010). 
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Arvola et al. (2010) beskriver i artikeln hur genreanalysen kan genomförs i fyra steg:  
Kartläggning av innehåll, syfte och form samt delade och skilda karaktärsdrag mellan de olika 
produkterna. Nedan följer en beskrivning hur varje del genomfördes. 

Kartläggning av produktens innehåll, dess element, samt vad  
elementen består av. 

Först identifierades de vanligaste elementen hos produkterna inom genren. Detta gav en 
repertoar av designelement och unika karaktärsdrag att använda vid utformning av en genre-
typisk produkt. Produkternas innehållsstruktur, med olika sätt att döpa och organisera de olika 
elementen analyserades såväl som vilka designelement som placerats tillsammans. 

Identifiering av hela produktens syfte och elementens syften. 

Författaren utforskade därefter vilket syfte genren som helhet fyllde, om några produkter delvis 
hade andra syften (och därmed formade subgenrer) och vad de olika designelementen använ-
des till. Förmodade syften studerades för att se om applikationerna enbart var skapta i utbild-
ningssyfte, underhållningssyfte, båda eller något annat. 

Beskrivning av hela produktens och elementens form. 

Vid kartläggning av formelement observerades yta, rörelse, tid, utseende, textur och ljud.

• Först identifierades designelementens positionering, alltså formaspekten yta. Olika typer av 
ytor (fysiska, skärmbaserade och virtuella) kan blandas och kombineras. De spatiala aspek-
terna av formen kan med enkla ord benämnas som layouten.

• När layouten hade beskrivits var nästa steg formaspekten rörelse. All interaktion innehåller 
rörelse. Rörelse mellan människa och produkt och hur produkten och dess designelement 
förändras observerades. Författaren studerade även hur elementen förändrades, om de var 
statiska eller dynamiskt oberoende av användarens handlingar. Handlingarna kategori-
serades som aktiva, reaktiva eller proaktiva. Proaktiva element utför handlingar baserade 
på förutsedda händelser. När en användare interagerar med ett element ändras även dess 
tillstånd. Denna förändrande rörelse kan initieras av användaren, systemet eller vara konti-
nuerligt. Kontinuerlig rörelse kräver styrning (t ex vid ett Tetris-spel). 

• En tredje formaspekt som granskades var produktens utseende och dess designelement. 
Detta gav ledtrådar till elementens beteenden och hur användaren interagerade med dem. 
Författaren studerade hur utseendet strukturerade interaktionen genom att presentera 
möjligheter till interaktion. (sk. handlingsinviter). Utseendets kommunikation av emotio-
nellt innehåll analyserades även under detta steg. 

• En fjärde formaspekt som granskades var texturen på produkten och designelementen vilket 
inbegrep hur ytan kändes och såg ut. Precis som utseende kommunicerar texturen möjlig-
heter till interaktion och emotionellt innehåll. Andra fysiska detaljer som till exempel vikt 
granskades och hur detta påverkade den upplevda kvalitén. 

• En femte formaspekt som granskades var ljudet som produkten eller designelementen hade. 
Observationer hur ljudet fångade uppmärksamhet och tillförde omgivning för spelet utför-
des. 
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Identifiering av delade karaktärsdrag och skillnader mellan produkterna. 

Jämförelse mellan produkterna gjordes därefter genom att placera analyserna sida vid sida och 
leta efter delade karaktärsdrag och skillnader gällande form, innehåll och syfte hos produkter-
na som helhet och hos designelementen. Frågor ställdes här av författaren enligt rekommenda-
tioner från Arvola et. al. (2010) såsom: Vilka karaktärsdrag är nödvändiga för att en använda-
re ska förstå att produkten hör till denna kategori? Vilka karaktärsdrag är nödvändiga för att 
en användare ska förstå vad denne ska göra med en produkt inom genren? Vilka konsekvenser 
för hur produkten upplevs och hur den möter användarens motiv vid olika situationer uppstår 
när man skapar olika varierationer inom genren? Finns det karaktärsdrag som gör någon pro-
dukt bättre anpassad för olikartade motiv, upplevelser och situationer? Finns det bland-genres 
eller subgenres som till en viss del fyller andra syften och ger andra upplevelser? Om ja, vilka 
är karaktärsdragen som differentierar bland-genren eller subgenren? (Arvola et al. 2010).

Implementation 
3.2 Krav
Utifrån teorin, intervjuerna och genreanalysen skapades en kravlista som tjänade till stöddoku-
ment för designarbetet. Krav kan, enligt Goodwin (2009), inom interaktionsdesign ofta misstas 
som specifika funktioner som självklar lösning på ett problem men är snarare en omskrivning 
av de behov som skall tillfredsställas. Det kan till exempel vara ett behov att kunna skicka 
information till någon annan via produkten, vilket ställer kravet att kunna mata in text och 
skicka vidare (Goodwin 2009).

Goodwin (2009) beskriver fyra olika sorters krav; databehov, funktionella behov, produkt- eller 
service kvaliteter samt begränsningar. 

Databehov

För att finna databehov sammanställde författaren en lista på de objekt som användaren enligt 
teorin, intervjuerna och genreanalysen behöver, letar efter och manipulerar. Databehoven 
beskrevs som en lista på de dataobjekt som användaren letar efter samt dess attribut. 

Funktionella behov

De funktionella behoven togs därefter fram genom verb som beskriver vad användaren skall 
kunna göra med dataobjekten. Dessa funktioner togs fram för att gynna dels den övergripande 
interaktionen, men även den sociala interaktionen som till exempel möjlighet att turas om. 
Eftersom att produkten är låst till att enbart användas för en Ipad så lades inget fokus på det 
fysiska objektets behov såsom uppladdning, rengöring och hantering av apparaten. 

Produkt – eller servicekvaliteter

De databehov och funktionella behov som skrevs ned kunde inte beskriva alla avgörande delar 
av produkten. Därför tog författaren även fram de behov som är kopplade till produktens 
varumärke, användarens kunskaper och den miljö som applikationen kommer att användas i. 
Dessa egenskaper kan man kalla produktkvaliteter. Fokus lades på kvaliteteter som var emotio-
nella, som berör den känsla som användaren får av varumärket, snarare än på mätbara som 
kan vara laddningstid av skärmar och dylikt. De framtagna upplevelseattributen spelade en 
stor roll vid den visuella designen.  
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Begränsningar

Det finns alltid begränsningar med design. Dessa kan vara leveranstider som produkten måste 
hålla, utvecklingskostnader och regelsystem. (Goodwin 2009) Under denna studie så lades 
dock ett litet fokus på dess begränsningar då arbetet enbart var riktat mot designutveckling av 
mjukvara med fokus på innovation. 

3.3 Designutförande
Utifrån kraven som genererades så tog designarbetet vid. Designen utfördes i tre steg. Två steg 
som författaren själv stod för och ett tredje steg där uppdragsgivaren granskade och bistod 
med kompetens. Det första steget var skissning av ramverksdesign som sedan följdes av en 
detaljdesign med bilder som till stor del liknade den slutgiltiga designen. I detta steg skapades 
även en designspecifikation med interaktionsbeskrivning som skickades till uppdragsgivaren. 
Denne skapade sedan en digital prototyp. 

3.3.1 Ramverksdesign

Under skissningsarbetet lades stor vikt vid att utvärdera och ifrågasätta designen för att följa 
de krav och behov som ställdes upp tidigare. Designbesluten ifrågasattes och dess existens 
rationaliserades. Med detta tankesätt utvecklades och utvärderades samtliga steg tidigt, innan 
det var för sent att ändra dem. Vid skissarbetet utvärderades skisserna utifrån positiva och 
negativa aspekter och bockades av enligt kraven genom + och – efterföljt av en förklarande 
mening. 

3.3.2 Detaljdesign

Efter skissarbetet skapades detaljrika bilder som till stor del liknade den slutgiltiga designen. 
Här skapades en designspecifikation som sedan användes vid implementeringen av prototy-
pen. Designspecifikationen beskrev varje bild och dess interaktionsscenario. 

3.3.3 Digital prototyp  

De detaljerade linjeskisserna med tillhörande beskrivning levererades till programmerare hos 
uppdragsgivaren för att skapa en digital prototyp. Det var här viktigt att alla delar fanns väl 
dokumenterade och beskrivna så att interaktionsmönstret blev tydligt och korrekt beskrivet. 
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Utvärdering 
3.6 Användbarhetstest
För att utvärdera designen utfördes användbarhetstester av prototypen enligt den metod som 
Goodwin (2009) beskriver. Vid testet utförde användaren en rad uppgifter beskrivna av förfat-
taren och användaren ombads att tänka högt. Vid planeringen av användbarhetstesterna lades 
ett tydligt fokus på det tilltänkta resultatet. Författaren visste att svar behövdes på potentiella 
problem med läsförståelse, spelupplägg och designupplägg. Både enkla (eng. low-fidelity) och 
avancerade (eng. high-fidelity) prototyper kan testas, där en enkel prototyp kan bestå av skis-
ser på papper. Fördelen med en sådan prototyp är att de är snabba och billiga att tillverka och 
de ger inte användaren några orealistiska förväntningar. Nackdelen är att de inte förstås av 
användaren då de just är orealistiska. För detta användbarhetstest användes därför enbart en 
avancerad prototyp som var digital och klickbar. Detta gav designen en god återgivning och 
komplexa och subtila interaktioner kunde testas. 

3.6.1 Testsessioner och deltagare

Användbarhetstesterna genomfördes med fyra stycken par av barn i åldrarna 4-6 år på en för-
skola som tidigare hade besökts för intervju. Den totala mängden testpersoner uppgick alltså 
till åtta barn. Under testerna närvarade en assisterande förskollärare och denne agerade även 
som facilitator. Testledaren gav muntligen uppgifter åt de olika paren och de uppmanades att 
tala högt om vad de gjorde och upplevde. Varje testsession tog ca 10 min. Efter varje testses-
sions slut ställde testledaren följdfrågor rörande de spelandes uppfattning av prototypen. 

3.6.2 Uppgifter och observationspunkter

Testdeltagarna fick på grund av sin låga ålder att tämligen enkla uppgifter som inte berörde 
mer än ett interaktionssteg i taget. Om de inte naturligt berättade varför de gjorde som de 
gjorde under testets genomförande så ställdes en rad följdfrågor. De olika uppgifterna som 
prövades var:

1. Räkna hur många ni är som ska spela spelet och välj motsvarande inställning i startmenyn.  

2. Starta en spelomgång.

3. Vänd brickor och hitta par. Repetera tills alla brickor är vända och spelet är slut. 

Under testsessionen utfördes både sociala – och spelorienterade observationer. Vid de sociala 
observationerna studerades interaktionen mellan barn-barn och barn-pedagog, där peda-
gogen agerade som facilitator. De spelorienterade observationerna berörde barnens grad av 
engagemang under spelets gång, hanteringen av brickor samt de upplevda svårigheterna. 
Barnens grad av engagemang bedömdes enligt deras uttryck av glädje eller iver, eller olust att 
fortsätta spela.
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3.7 Validering och reliabilitet. 
Studien validerades genom användandet av kvalitativ triangulering av data. När informa-
tion från ett flertal källor granskades och jämfördes, byggdes berättigade och sammanhållna 
teman. (Creswell 2014). Datan fick reliabilitet genom att använda Gibbs (2007 se Creswell 
2014) procedur där forskaren gjorde ljudupptagningar av intervjuerna, transkriberade dem 
och därefter granskade transkriberingen för att undvika misstag. Reliabilitet uppnåddes även 
genom att tvär-jämföra koderna och dess tillhörighet. (Creswell 2014)

Utvärderingen av prototypen i form av användbarhetstester stärkte validiteten hos projektet 
genom att testa, jämföra och eventuellt effektivisera och förändra resultatet ytterligare. (Good-
win 2009)  

3.8 Motivering av metodval
Då studien syftar till att skapa en pedagogisk memoryspelsapp för barn på förskolan anses 
kvalitativa intervjuer med förskollärare som en lämplig metod för att undersöka hur spel och 
pedagogik i praktiken används tillsammans. På grund av studiens ringa omfattning kan antalet 
deltagare vid denna datainsamling kritiseras då den till sitt antal kan bidra till ett högst subjek-
tivt resultat.  

Den valda metoden att utföra en genreanalys anses som lämplig då den utreder hur det fak-
tiska utbudet för liknande applikationer ser ut idag och vilka genretypiska karaktärsdrag som 
behövs. Kombinationen av de båda metoderna leder till en bättre helhetsbild av både design 
och användare. Kritik kan dock även i detta fall riktas till det ringa antalet av studerade spel 
och de följder detta medför för genreanalysen i sin helhet. 

3.9 Etiska problem
Att observera barngrupper kan vara känsligt om dokumentation i form av ljudupptagning 
eller videoinspelning önskas. Därför tog författaren tidigt kontakt med förskolan för att få 
information om gällande riktlinjer. Den aktuella förskolan som besöktes vid användaresterna 
hade erfarenhet av studentbesök och barnens föräldrar hade följaktligen redan skrivit ett avtal 
med föräldrarna om godkännande av studentobservationer. För att få filma eller spela in ljud 
behövdes dock en särskild påskrift. För att inte förlora några deltagare så dokumenterades 
således användbarhetstesterna enbart skriftligt. Samtliga deltagare i studien förblir även ano-
nyma i denna rapport. För att skydda barnen ytterligare kommer även förskolornas namn att 
förbli anonyma i rapporten och ersättas med pseudonymer. 
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4. Resultat
Förstudie
4.1 Analys av intervjuer
Datan som genererades av intervjuerna har genom affinitetsdiagrammet strukturerats upp i 
kategorierna: Tillgång, användning, svårigheter, övrig inlärning och framtid. De transkriberade inter-
vjuerna ses under bilagor. 

Tillgång

Under denna grupp samlas data som berör förskolans tillgång till surfplattor eller andra tek-
niska hjälpmedel samt tillgång till undervisning för förskollärarna inom ämnet. 

Den ena förskolan hade i en barngrupp på 18 barn tillgång till två stycken ipad-plattor. För-
skollärarna hade även regelbundna uppföljningsmöten och IKT-utbildning (Information – och 
Kommunikationsteknologi) med andra förskolor i närområdet. På dessa möten valdes ett 
antal obligatoriska lärappar ut som skulle vara lika för samtliga förskolor. Orden ”lärapp” och 
”lärplatta” uppkom under denna del, som är det vokabulär som används inom dessa förskolor. 
Detta för att påvisa att föremålet och dess program inte är någon leksak eller ett spel utan ett 
pedagogiskt verktyg. Den andra förskolan hade inte tillgång till några surfplattor, men gick på 
utbildningar inom ämnet. En viss frustration över detta syntes då de var tvungna att använda 
sina privata mobiltelefoner som substitut. Även om det, som tidigare har nämnts i bakgrun-
den, enligt skolverket skall finnas multimedia och informationsteknik bland de skapandeformer 
som leder till barnets utveckling så kunde denna förskola inte bistå med detta. De hänvisades 
till en dator med begränsad kapacitet som mycket sällan brukades. Datorn hade några peda-
gogiska spel, men stod på ett ställe som var svårt för barnen att vistas på. En del av barnen vid 
denna förskola uppgavs ha egna Ipad-plattor hemma, men dessa togs inte med till förskolan.

Användning

Under denna grupp samlas data som berör förskolans användning av Ipad-plattor eller andra 
tekniska hjälpmedel. 

Förskolan som hade tillgång till lärplattor använde sig mycket av en app som kallas Bornholm-
slek som följer en så kallad Bronholmsmodell. Den applikationen tittar på ljud och använda-
ren skall para ihop bilder med ljudade bokstäver. Det som barnen uppgavs lära sig mest med 
Ipad-plattorna var dock turtagning och samarbete. De fick heller inte sitta själva med surfplat-
torna utan uppmuntrades till att prata om uppgifterna med syftet att få igång ett språk.

 

”Om barnen fick bestämma så skulle de använda dem hela tiden. De de kanske lär sig mest med paddorna 
är turtagning. Vi får dom att dela med sig och turas om. Vi vill inte heller att de sitter själva utan att de får 
igång ett språk, gärna två eller tre barn kan lära varandra. De är nog så att de har gjort utrymme för att 
vara både ensam och fler.”  - Respondent 2

Framförallt användes Ipad-plattan till att dokumentera barnens arbete i from av fotocollage 
och filmer. De har även skapat egna undervisningsmaterial genom att filma de gånger då 
barnen har experimenterat med att blanda färg. Genom detta kunde barnen alltså återgå till 
gamla filmer i arkivet och se hur resultatet blev och lära sig av experimentet igen. Den förskola 
som inte hade tillgång till några surfplattor kände också ett behov av att dokumentera och 
fotografera barnens arbeten. Detta gjordes istället med hjälp av privata Iphone-telefoner. Även 
ljud och musik spelades in och användes via dessa. 
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Svårigheter

Under denna kategori samlas data som berör de upplevda svårigheterna vid användandet av 
Ipad-plattorna.  

Många spel upplevdes inte vara riktade till något speciellt antal spelare. De barn som samar-
betade fick alltså själva bestämma när det var näste spelares tur. När barnen tyckte att appen 
var svår att förstå så gick de ofta ur hela programmet och startade något nytt. Det var då upp 
till förskolepedagogen att hålla koll på barnen, sitta med och förklara. Någon frustration över 
att detta var nödvändigt visades inte. De svåraste momenten för förskolebarnen var att förstå 
uppgifternas syfte och tilltänkta mål. Efter förklaring från lärare gick det oftast bättre. 

”Man ska göra på ett speciellt sätt. Blir det för svårt går de ur appen och klickar på något annat. Så där får 
man vara med som pedagog och sitta kvar med barnen och hjälpa barnen. De har svårt att förstå hur man 
ska sätta ihop olika ljud och så.” - Respondent 2

Övrig inlärning

Under denna kategori samlas data som berör den övriga inlärningen och undervisningen i 
förskolan. 

Eftersom det inte finns någon lagstadgad undervisning för räkning, skrivning eller dylikt inom 
förskolan så sker enligt respondenterna huvudparten av inlärningen genom lek och vardag-
liga sysslor. Barnen uppgavs intressera sig för penna och papper tidigt och stunden då detta 
intresse övergår till bokstäver varierar från barn-till barn. En respondent förklarade att en 
tvååring som leker med geometriska former och symboler redan har påbörjat den första delen 
av att förstå att en bokstav är en bokstav. På båda förskolor var de noggranna med att fånga 
upp barn som uppvisade ett särskilt intresse för lärande. På den ena av förskolorna använde de 
sig av en skrivhörna med matematikstenciler och burkar med glasspinnar som barnen kunde 
använda för räkning. Förskolläraren vid denna förskola uppgav att barnen gillar utmaningar 
och tycker att det är kul när de får koppling till klassrumsliknande uppgifter. 

”De har även mattesteciler och de äldre barnen tycker att det är kul med utmaningar. Har glasspinnar i en 
burk om de vill räkna och uppgifter som de klarar att sysselsätta sig med själva. Vi har ingen undervisning 
utan bara eget intresse som styr. Om de kommer fram och frågar så visar vi.” - Respondent 1

På båda förskolor angavs detta intresse börja vid 4-5 års ålder. De äldsta barnen hade även 
vissa läskunskaper och de flesta som skulle börja förskoleklassen (året innan första klass) kunde 
läsa lättare ord och räkna. Den ena förskolan uppgav att de jobbar mycket med barnens egna 
namn och skriver dem på många ställen. De har även haft sopsorteringskunskap och skrivit 
orden på påsarna. Den förskola som inte använde sig av Ipad-plattor använde i större ut-
sträckning andra typer av analoga spel. De flesta spel innebar någon form av inlärning genom 
att räkna tärningsprickar, vänta på sin tur och tänka taktiskt. Barnen uppgavs avancera snabbt 
i de spel som de tycker är roliga och även om spelet ”Den försvunna diamanten” var avance-
rat i början så fortsatte barnen att spela och nu kunde de klara sig själva. Mest populärt var ett 
Pingu-spel där pingviner vänds med hjälp av en magnet. Vissa spel hade beskrivande kort med 
text som då behövde lärarens hjälp för att läsas upp. 
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Framtid

Den sista kategorin samlar data som berör förskolornas hypotes och tankar inför framtida 
användning av surfplattor som läromedel. 

Samtliga respondenter var positiva till framtida användning av surfplattor i förskolan. Den för-
skola som för närvarande inte använde några surfplattor uttryckte en längtan tills den dag då 
de faktiskt kommer att få möjlighet att jobba med dem. Vidare tror de att utvecklingen kom-
mer att gå mot att barnen själva ska kunna skapa och dokumentera sina upplevelser. En öns-
kan uttrycktes även om en applikation där den vuxne inte ständigt behöver vara närvarande. 

4.2 Genreanalys
För denna genreanalys studerades de tre applikationerna Pettsons memo, Fantastiska me-
moryspel samt Djurens ABC. De valdes ut baserat på sina, till första anblick, olika upplägg, 
samt olika betyg. Pettsons Memo har av spelbloggen pappasappar.se fått betyget 5, Fantastiska 
memoryspel betyget 4 och Djurens ABC har fått betyget 3.

Pettsons Memo:

Produktens innehåll, vilka element innehållet består av samt vad elementen 
består av:

Pettsons memo innehåller en meny med tolv olika val och en infoknapp (se figur 1). Under 
info kan man byta språk och en beskrivning av alla val man kan göra på menyn. Valen som 
presenteras på startsidan är dels sex olika kategorier, vanlig memory (bild+bild), antalsmemory 
(antal+siffra), räknememo (addition+summa), funktionsmemo (bild+annan bild), ljudmemo 
(ljud+bild) samt minnesmemo (se alla kort och hitta på tid). Här kan man även välja på antal 
spelare och svårighetsgrad, dvs antalet brickor. I spelvyn (se figur 2) syns de antal brickor som 
man har valt och en tillbakaknapp. Här finns även en bild på den avatar som spelas, som i 
detta fall antingen är Pettson eller Findus. När alla kort är avklarade kommer en knapp upp 
för att spela igen. 

Produktens och elementens syfte: 

Syftet med produkten är underhållning och undervisning. Detta eftersom applikationen erbju-
der ett stort antal tester i räkning, sammanhangsförståelse och minnesträning. Appen kräver 
inte att användaren skall kunna läsa då texten blir ett komplement till i övrigt beskrivande 
bilder. 

Figur 1 Startmenyn – Här delas menyn upp i bildblock som inte 
kräver någon text. 

Figur 2 Spelvyn – Längst ner ser man sin avatar i form av 
Pettson eller Findus. 
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Produktens och elementens form:

• Yta: Spelet är låst till en liggande vy. På startmenyn är de olika valen man kan utföra 
grupperade i olika storlekshierarkier. Störst nivå har valet om vilken svårighetsgrad man 
vill ha därefter kommer kategorierna och minst storlek har valet av antal spelare. Dock 
leder läsordningens riktning en till att först välja kategori, sedan antal spelare och sist 
svårighetsgrad. Detta är dock bra då spelet startas när man trycker på någon av svårighets-
graderna. Längs den nedre vänstra kanten finns en diskret blå infoknapp. (se figur 1).

• I spelvyn är brickorna utplacerade i en lite ojämn grid för att se verklig ut och spelarfigu-
rerna är placerade i de nedre hörnen. I övre vänstra hörnet finns en tillbakaknapp i form 
av en pil. (se figur 2).

• Rörelse: När man väljer en knapp i menyn markeras detta med att en orange ramflyttas 
runt. När man sedan klickar på svårighetsknappen för att starta spelet bekräftas rörelsen 
med att knappen förstoras innan spelet byter vy. I spelvyn rör sig karaktärerna när man 
vänder brickor. De reagerar olika på rätt eller fel svar. Brickorna vänds med en lätt anime-
ring. När man har klarat alla kort kommer en animering med en stjärna upp. Produkten 
använder bara pekrörelser med enkla klick. 

• Produktens utseende och dess designelement: Designen anspelar på det ana  
loga spelandet med träbord som bakgrund och brickor som liknar papper. Stilen följer  
de klassiska Pettson-böckernas målningar vilket har ett karaktäristiskt utseende. Ikonerna 
är lätta att förstå med tydliga bilder som symboliserar dess innebörd.

• Textur: Eftersom produkten är en applikation till en ipad så påverkas känsla och vikt   
av ipaden.

• Ljud: produkten har sparsamt med ljud och använder sig inte av någon bakgrundsmusik. 
När man pekar på en knapp hörs ett klick-ljud. När man byter vy till spelvyn hörs ett svagt 
prassel från brickorna som placeras på bordet. När man vänder på brickorna hörs ett 
skrapande pappersljud. Väljer man att spela någon av de kategorier som använder sig av 
ljud spelas ljudet upp när man vänder på en bricka som visar en not. När du lyckats få ett 
par plingar det likt en moraklocka och ett svisch-ljud symboliserar att korten och poängen 
samlas in. När man har klarat alla brickor spelas en liten trudelutt upp. 

Fantastiska memoryspel:

Figur 3 Startvyn med en stor tydlig play-knapp och en glad 
ekorre som vinkar. 
  

Figur 4 Swipe-menyn. Här läses varje kategori upp av en röst 
i spelet. 
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Produktens innehåll, vilka element innehållet består av samt vad elementen 
består av:

Fantastiska Memoryspel har en startmeny med en stor playknapp i mitten (se figur 3). Här 
finns även två små knappar som leder till köp av fler appar och inställningar. Här kan man 
ändra språk. Det finns 15 olika val. Man kan slå av bakgrundsljud och rösten. Man kan välja 
om man vill förhandsvisa korten och även här ställa in hur många kort man vill se. Man kan 
även välja bokstavsinställningar från gemener till versaler. 

Inne i spelet finns tre stycken olåsta kategorikort som ligger i en swipe-meny, dessa har ord 
på teman flaggor, djur och fordon (se figur 4). Här finns även knappar för att kunna välja hur 
många brickor man vill ha på varje spelplan (man kan välja mellan 2x2 bilder upp till 5x4 bil-
der), en knapp för att se sin high score samt en tillbakaknapp för att komma tillbaka till start-
menyn.  I spelvyn finns ett antal fyrkantiga brickor en poängvisare och ett tidtagarur (se figur 
5). Även här finns en knapp för att komma tillbaka till förgående sida. 

Produktens och elementens syfte: 

Appen har ett underhållnings- såväl som utbildningssyfte. När man vänder på brickorna så 
står ordet skrivet under bilden och läses upp tydligt av en röst. Även alla kategorikort i swipe-
menyn läses upp av samma röst. Detta betyder att appen kan ha utformats med några olika 
syften. Ett syfte kan vara att får riktigt små barn att lära sig namnen på de olika motiven. Ett 
annat syfte kan vara att appen ska kunna användas av barn som inte kan läsa utan hjälp från 
föräldrar. Alltså behöver de inte fråga om vad som står utan appen läser upp detta åt dem. Ett 
tredje syfte kan vara att appen skall lära barnen att känna igen ordbilder genom att höra det 
läsas samtidigt som man ser det skrivet. 

Produktens och elementens form:

• Ytan: spelet är låst till en liggande vy. På startmenyn är den största ytan upptagen av   
en stor logotyp som utropar ”fantastiska memoryspel” och under den finns en stor gul- 
grön playknapp. I bakgrunden syns en blå himmel, gräsmatta och en liten fågel. Till   
höger om playknappen står en glad ekorre. Längs vänstra nedre kanten ligger de två   
knapparna för affär och inställningar. (se figur 3). I swipemenyn kan man som mest se   
delar av tre kort samtidigt och de kort som ligger i mitten blir större än de andra. I   
övre vänstra hörnet finns en pokalformad knapp som leder till en meny med   
poängresultat. I övre högra hörnet finns en liten knapp men pilar bredvid sig för att   
byta nivå, det vill säga hur många brickor man vill ha på sitt bräde. I det nedre vänstra  
hörnet finns en grön tillbakaknapp i form av en pil. (se figur 4). I spelvyn ligger   
brickorna i ett ordnat rutsystem, i den mängd som valts vid förgående sida. Till höger   
ovanför brickorna visar två ovala plattor poängen och tiden. (se figur 5).  

Figur 5 Spelvyn. Korten 
läggs i ett strukturerat 
rutnät och poäng och tid 
räknas i det övre högra 
hörnet.
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• Rörelse: På startsidan spelas en oberoende animation upp där en fågel flyger förbi   
bakom logotypen och ekorren skiftar mellan att stå och se fundersam ut och vinka  
glatt. För att ändra inställningar, eller komma åt affären ber en textruta dig att svepa med 
två fingrar åt vänster respektive uppåt. När man trycker på playknappen blir den mindre 
för att signalera att den är intryckt. I swipemenyn spelas flyger fortfarande fågeln från sida 
till sida. För att bläddra bland kategorierna drar du med ett finger åt höger eller vänster 
(swipear). När man valt en kategori hoppar den knappen upp och ner några gånger innan 
vyn byts. I spelvyn finns inga bakomliggande animationer. När man pekar på ett kort sker 
en vändningsanimation och de glittrar lite om kortet. Om man inte hittar ett par stiger 
en halvtransparent röd minussiffra upp ur kortet som tynar bort. Hittar man ett par stiger 
en grön siffra med ett plustecken upp istället. klarar man en spelomgång (alla brickor är 
vända) får man en stjärna baserat på ens exakthet (visas i procent). Rösten utropar ”fantas-
tiskt” när man är klar.

• Produktens utseende och dess designelement: Inga ikoner ändrar form annat än 
snabb storleksskillnad vid knapptryckning. De är även utformade för igenkänning med till 
exempel en högerpil för ”starta” en pokal för highscore och kugghjul för inställningar. 

• Textur: Eftersom produkten är en applikation till en ipad så påverkas känsla och vikt av 
ipaden. Är skärmen flottig kan detta tex påverka spelupplevelsen, men det kan inte appli-
kationen råda över. 

• Ljud: Den här appen använder sig av mycket ljud. En glad bakgrundmusik spelas under 
spelets gång. När man trycker på en knapp bekräftas detta med ett klick-ljud. Trycker man 
på en kategori säger rösten ordet på den kategori som man har valt och en trudelutt enligt 
det valda temat spelas. När man vänder brickor under spelet låter ett ljud som represen-
terar föremålet på brickan, text ett vrål när motivet är ett lejon. När man vinner utropar 
rösten ”bra gjort” eller ”fantastiskt”. 
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Produktens innehåll, vilka element innehållet består av samt vad elementen 
består av: 

Djurens ABC består av en startmeny med möjlighet till val av 12, 24 eller 48 brickor (se figur 
6). Här finns även en infoknapp där man kan tycka till om appen, läsa mer och köpa fler ap-
par av samma tillverkare. I spelvyn finns brickor och en knapp som ger läsaren alternativen att 
börja om, gå tillbaka till startvyn och ta tid (se figur 7). 

Produktens syfte och elementens syften:

Appens syfte är troligtvis att lära barn stava och känna igen bokstäver genom att para ihop ord 
med dess begynnelsebokstav. Syftet är både underhållande och undervisande. 

Produktens och elementens form:

• Yta: Appen är låst i liggande läge. Första sidan har en stor bild och logotyp och en form 
av meny med tre val. Högst upp i högra hörnet finns en liten infoknapp. (se figur 6). I 
spelvyn läggs brickorna upp längs en rutnätsgrid. I övre vänstra hörnet finns en knapp 
med ett kugghjul på som, förvirrande nog inte är inställningar utan en meny med valen att 
börja om, gå tillbaka till startvyn, eller stänga av tid och ljud. (se figur 7).

• Rörelse: Startsidan innehåller inga animationer. I spelvyn har korten en vändningseffekt 
när man klickar på dem. Ingen animation eller dylikt sker när man har klarat alla kort. 

• Produktens utseende och dess designelement: När man väljer en kategori i start-
menyn får den en mörk skugga över sig som markerar valet. I spelvyn bli brickorna nå-
got mindre när vändningsanimationen börjar. I övrig förandras inte några knappar eller 
brickor. 

• Textur: Eftersom appen är på en ipad är dess textur och vikt beroende av ipaden. 

• Ljud: När man startar spelet spelas en liten trudelutt och ett barn säger ”para ihop rätt 
ord med rätt bokstav”.  I spelvyn läser samma röst upp de ord och bokstäver som vänds 
upp. När man är klar så säger rösten ”bra jobbat!”. 

Figur 6 Startmenyn med tre olika spelval. En röst berättar här för 
spelaren vad som ska göras. 
  

Figur 7 Spelvyn. När korten har vänts stannar de kvar på 
spelplanen. Kugghjulet i övre vänstra hörnet är förvirrande nog 
tillbakaknappen.

Djurens ABC:
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4.2.1 Delade karaktärsdrag och skillnader mellan produkterna:
Tabell 1: Resultat av genreanalys för form.

Genom ovanstående tabell konstateras att spelen använder ett gemensamt formspråk med djur 
och glada färger som påvisar att produkterna riktar sig till barn. Att genren riktar sig till barn 
märks även genom de delade sätten att hantera uppgiftsbeskrivning utan att använda text. 
Här skiljer sig dock de olika applikationerna åt något då två stycken använder en berättarröst, 
medan den tredje enbart använder beskrivande bilder. Tillbakaknappen var återkommande 
på vänster sida av spelplanen men tog sig olika uttryck i färg och form. Två av de tre applika-
tionerna använde sig av enbart två vyer, där den första vyn även var menyn. Den tredje appen 
valde att ha tre vyer med en separerad meny. Samtliga produkter var låsta till att användas i 
landskapsvy, eller liggande läge. 

Tabell 2: Resultat av genreanalys för innehåll.
Pettsons Memo Fantastiska  

Memoryspel 
Djurens ABC

6 olika kategorier: (bild 
+ bild),  (antal + siffra), 
(addition+summa), (bild + 
annan bild),  (ljud + bild (se 
alla kort och hitta på tid).

Kategorier i from av olika 
teman, såsom flaggor, djur, 
fordon.

Endast en typ av kategori i 
form av djur + bokstav

Antal brickor från 2x5 till 
5x6

Antal brickor från 2x2 upp 
till 5x4

Antal brickor från 3x4, 6x4 
eller 6x8

3 olika språk (svenska, tyska, 
engelska)

15 olika språk Endast svenska

Inga bokstäver eller ord, 
bara siffror.  

Välja på bokstäver i versaler 
eller gemener

Bild med ordet skrivet 
under. Ska paras med versal 
bokstav

Poängvisare Poängvisare och tidtagarur. Ingen poängvisare
1-2 spelare eller ensam spe-
lare mot robot. 

Endast 1 spelare. Endast 1 spelare. 

in
ne

hå
ll

Pettsons Memo Fantastiska  
Memoryspel 

Djurens ABC

Låst i liggande vy Låst i liggande vy Låst i liggande vy
Meny med bild Meny med text och bild Meny med siffror och bild
”Pettsonmotiv” med saker, 
Pettson och Findus.

Djurmotiv Djurmotiv

Dämpade verklighetstrogna 
färger.

Många starka färger. Varma, klara färger.

Två vyer. Start/meny + 
spelvy

Tre vyer. Start, meny och 
spelvy

Två vyer. Start/meny + 
spelvy

Röd tillbakaknapp i övre 
vänster hörn. 

Grön tillbakaknapp i nedre 
vänster hörn

Tillbakaknapp i form av ett 
kugghjul i övre vänster hörn 

Animerade spelfigurer Animerad bakgrund Inga animationer
Ingen bakgrundsmusik Bakgrundsmusik En kort välkomstjingel 
Klickljud när man trycker. 
Pappersljud när man vänder 
brickorna.

Klick-ljud när man trycker Inget klickljud

Ingen rösthjälp Röst som läser upp katego-
rierna

Röst som läser upp spelin-
struktioner och orden som 
man vänder.

Fo
rm
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Genom förgående tabell konstateras att samtliga produkter har delade innehåll som brickor, 
och olika typer av kategorier att spela med. Däremot skiljer sig mängden brickor och katego-
rierna åt. Vidare skiljer sig de i antal språk som finns tillgängliga och sättet att påvisa poäng-
tagning. Gemensamt för samtliga av spelen är att de inte tillåter en stor grupp av spelare. Två 
av spelen är gjorda för ensamt spel, medan det tredje spelet tillåter två spelare.

Tabell 3: Resultat av genreanalys för syfte.

Dataobjekt och attribut Funktionella behov Produkt/Service- 
kvalitet

Meny 

• Antal spelare 

• Kategorier 

Svårighetsgrader 

Spelarfigur 

Brickor 

• Ord 

• Bilder 

Belöning 

• Poängvisare

Välja 

Vända

Gå tillbaka

Starta om

Vägleda

Turas om

Överblicka

Tävla

Förklara utan text

Kännas lekfull

Ha ljud vid klick

Enhetlig

Klara, barnvänliga färger

Djurinslag

Inte ha reklam eller köp-
i-app. 

Pettsons Memo Fantastiska  
Memoryspel 

Djurens ABC

Para ihop två kort Para ihop två kort Para ihop två kort.
Lära sig känna igen ljud 
kopplade till bilder

Lära sig känna igen läten 
hos olika objekt

Lära sig para ihop bokstav 
med ord.

Lära sig se sammanhang Lära sig ordens uttal Lära sig bokstävernas ut-
tal.

Minnesträning Minnesträning Minnesträning
Skall kunna användas utan 
läsförmåga. 

Skall kunna användas utan 
läshjälp från förälder eller 
lärare.

Skall förstås utan läsför-
måga.

Lära sig räkna genom att 
para ihop siffra med bilder.

Lära sig läsa genom att se 
och höra ordet på bilden. 

Lära sig stava genom att se 
och höra ordet på bilden.

Sy
ft

e

Det mest nödvändiga för att förstå att spelet tillhör genren memoryspel är syftet att para ihop 
två kort med varandra. Särskiljande för de olika produkterna inom genren är de olika sät-
ten som korten kan skapa samband när de paras ihop. Vissa fokuserar på skrivning och ljud 
medan andra fokuserar på räkning.

Implementation
4.3 Krav
Med utgångspunkt i intervjuerna, genreanalyserna samt de teorier som har presenterats ovan 
har designkrav genererats. Dessa krav sammanställs nedan. 

Tabell 4: Designkrav
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4.4 Designutförande
4.4.1 Ramverksdesign

Under skissarbetet skissades ett koncept fram baserat på de krav som genererades i det tidigare 
skedet. Fokus lades på att få en tydlig och överskådlig meny som skulle fungera utan text. Un-
der skissarbetet fick pennan flöda fritt och idéer som uppkom om spelidén skrev ned. Vid detta 
skede uppkom ett tema baserad på förskolans uppskattning av ett analogt brädspel innehål-
lande pingviner. En stor del av designen var även inspirerad av Pettsons Memos sätt att hantera 
menyer utan text. 

Figur 8 Under skissningsarbetet gjordes en utvärdering 
efter de krav som sattes upp. Om andra idéer uppkom 
skrev de ner.

Figur 9 Olika sätt att ordna innehållet testades och olika 
teman provides fram. Baserat på elevernas intresse för  
skolliknande miljöer testades en skolinspirerad design.

Figur 10 Idén om maskotar tar vid 
och pingvinspelet tar form.

Figur 11 Konceptet för pingvinspelet utvecklas 
och maskotar skissas fram.

Figur 12 Menyns utformning skissas. Här 
syns en skis på val av spel, antal brickor/
pingviner samt val av antal spelare.
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Konceptbeskrivning:

Konceptet för pingvinspelet utvecklades och mer detaljerade skisser på figurer och element tog 
form. Ett stort fokus lade på att ge barnen ett gemensamt mål som nämns under teorin (se 2.2) 
Spelkonceptet förklaras nedan:

Isblocken har börjat lossa från varandra och pingvinungarna måste samlas från sina drivande 
block. För att samla pingvinerna skall man para ihop två block med varandra likt memory. 
Man får poäng för varje pingvin som man lyckas rädda och spelet kan göras från 1-4 spelare. 
Spelet riktar sig till barn som precis har lärt sig bokstäver och att läsa. Svårighetsgraden beror 
på antalet brickor man väljer att spela med. 

4.4.2 Detaljdesign

I denna del skapades bilder som sedan kunde användas till den digitala prototypen. Designen 
fortsatte att utvecklas under arbetets gång och den generella spelidén utvecklades och förbätt-
rades. I den här designspecifikationen kan man inte se bakgrundshistorien till varför pingvi-
nerna bör räddas, med till lanseringen av den riktiga appen kommer en splash-bild (laddnings-
bild) alternativt en kort film.

Startvy: Här är startmenyn, som även är den första vyn att synas i appen. 

Under inställningar kan du köpa fler appar av tillverkaren och få mer information. För att 
öppna inställningar måste knappen hållas in i två sekunder.

Här kan du välja vilken typ av spel du vill 
ha. Begynnelsebokstav och bild, stor och 
liten bokstav, eller ord och bild. 

Här kan du välja antal 
spelare. 

Här kan du välja hur 
många brickor som skall 
användas.

Figur 13 Spelvyn innan några val har gjorts. Layouten är inspirerad av Pettsons Memo, men 
har fått ett antal extra funktioner.
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Figur 14 Startvy: Hur man gör val.

När man väljer typ av spel, antal spelare 
och svårighetsgrad så kommer prickar 
upp som markerar de val som gjorts. 

När alla val är gjorda blir pilen orange 
och spelet kan startas.

En tillbakapil ligger vid sidan. Denna tar 
spelaren tillbaka till startvyn. 

En pil visar vem det är som spelar.

Figur 15 Spelvy: Innan spelet börjar.

Brickorna vänds och när ett par bestående av text oxh bild är avklarat så försvinner brickorna 
från spelplanen. Poäng ges för det pingvinpar som har räddats.

Figur 16 Spelvy: Under spelet paras text och bild ihop för att 
rädda pingvinerna.

Figur 17 Spelvy: När ett par är avklarat försvinner brickorna.
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När spelet är klart kommer två 
val upp om att antingen spela en 
ny omgång eller att gå tillbaka till 
startmenyn.

4.4.3 Digital prototyp

Den digitala prototypen utformades av uppdragsgivaren med hjälp av en designspecifikation 
som beskrev varje bilds interaktionsmönster och knapparnas syfte. På grund av tidsbrist kunde 
inte alla funktioner implementeras. Prioritet lades därför på brickorna och deras förmåga 
att slumpmässigt fördelas, vändas och para ihop sig. De övriga interaktionerna var relativt 
begränsade i den meningen att det under menyn endast gick att välja en typ av spel, ett visst 
antal brickor och två spelare. Det gick att klicka på bilderna med fler antal spelare, men vid 
start av spelet så hade bara två stycken spelarfiguren visats bredvid spelplanen. Den stora pilen 
ovanför startknappen (se figur 13, 14), tillbakapilen (figur 15) samt avslutningsbilden (figur 18) 
fanns inte heller med på prototypen. Vidare angavs inga poäng eller index på spelartur.

Figur 18 När spelet är slut kommer två val upp: Spela igen eller gå tillbaka 
till menyn.

 Figur 19 Skärmdump av den använda prototypens meny. Här saknas pilen för att starta spelet. 



25

Utvärdering
4.5 Användbarhetstest
Användbarhetstesterna utfördes med hjälp av den digitala prototypen på en Ipad. Testet led-
des av författaren och observerades och noterades av densamme. 

Uppgifternas genomförande och observationsresultat

Uppgift 1, Räkna hur många ni är som ska spela spelet och välj motsvarande inställning i startmenyn: 

Samtliga par blev ställda av första frågan och tittade på pedagogen för hjälp. Detta var också 
på grund av förmodad blygsel och rädsla för att göra fel. Denna iakttagelse grundas i det fak-
tum att när pedagogen fortsatte att uppmuntra dem till att prova sig fram och gissa så lyckades 
de flesta hitta rätt.

Uppgift 2, Starta en spelomgång:

När testledaren ställde nästa uppgiftsfråga var de flesta deltagare lite säkrare. Dock hittade 
bara två av fyra par rätt knapp direkt, medan de två andra fortsatte att trycka på knappen för 
val av antal spelare. Efter att ha klickat fel en gång valde de sedan rätt knapp. 

Uppgift 3, Vänd brickor och hitta par. Repetera tills alla brickor är vända och spelet är slut:

Vid uppgift tre som innebar själva genomförandet av spelet behövde samtliga par hjälp av 
pedagog eller testledare för att läsa brickorna. Barnen repeterade lärarens ord högt och vände 
sedan nästa bricka. Även motiven på de brickor med bilder uttalade barnen högt för att 
komma ihåg om de hört ordet förut. Att barnen lär sig läsa genom att ljuda märktes tydligt 
genom denna taktik för att komma ihåg ordbilder. Vissa blev förvirrade av spelets syfte och 
letade efter motsvarande rim att para ihop korten med. Detta var enligt pedagogen för att de 
tidigare hade spelat rim-memory på förskolan. 

Sociala observationer Barn-barn: Barnen var under testsessionerna mycket verbala 
med varandra och läste orden tillsammans. De flesta var även noggranna med att hålla ord-
ning på vems tur det var att spela. Vid ett tillfälle blev den väntande spelaren otålig av sin 

Figur 20 Skärmdump av spelvyn. Figur 21 Skärmdump av spelvyn. När brickorna är funna 
stannar de kvar på spelplanen.
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motståndares långa betänketid och började vända brickor åt denne. Då fick brickorna vändas 
tillbaka och den rätte spelaren fick en ny chans. Ett spelande par bestod av ett barn som inte 
kunde så mycket svenska. Dennes medspelare kunde dock båda språk och hjälpte därför till 
med att översätta alla ord åt sin kompis. Efter några vändor med brickorna kunde den icke-
svensktalande känna igen och uttala de flesta orden på planen. Ett av paren såg en möjlighet 
att hjälpas åt vid slutet av spelomgången och började samarbeta och diskutera vilka brickor 
som borde vändas när. Det sista paret att genomföra testet blev i slutet av omgången störda i 
sin koncentration då ett antal mindre barn kom in och satte sig bredvid för att titta på. Denna 
koncentrationsstörning gjorde att de inte längre kom ihåg brickorna lika väl som tidigare och 
samma bricka vändes flera gånger. Åskådarna blev då ombedda av pedagogen att leka i det 
andra rummet.

Sociala observationer barn-pedagog (facilitator): De flesta barnen vände sig till 
pedagogen efter varje vänd bricka, även vid de brickor som bara visade bilder och alltså inte 
behövde läsas upp. Pedagogen sade då ordet som bilden representerade högt och barnet re-
peterade. Ett av paren bad även pedagogen att förklara vad som skulle göras genom att fråga. 
Pedagogen förklarade tydligt vad spelet gick ut på och hur man skulle göra. När någon av 
spelarna överskred sin tur eller inskränkte på den andres spelomgång fick pedagogen säga till 
och ställa allt till rätta.

Spelorienterade observationer: Startmenyn som bara bestod av bilder och ingen text var 
relativt svårhanterlig för barnen. Testpersonerna verkade inte förstå bildernas betydelse utan 
chansade mer och märkte av prototypens smala inställningar när de hade gjort rätt. Detta 
chansningsbeteende uppvisades genom att de klickade på olika ställen på måfå och när mar-
kören flyttade sig insåg de att de hade aktiverat rätt. I spelvyn så verkade deltagarna mer säkra 
på layouten och upplägget av spelplanen och dess syfte. Barnen förstod direkt hur de skulle 
vända brickorna genom att klicka på dem. Dock uppstod problem när de skulle vända tillbaka 
brickorna igen då det på grund av prototypens utformning inte gick att trycka på den uppvän-
da brickan igen för att stänga den, utan aktionen krävde att testpersonen valde någon annan 
bricka bredvid. Detta beteende repeterades genomgående och en viss frustration uppstod när 
brickorna inte ville vändas tillbaka smidigt. Frustrationen märktes genom att testpersonerna 
tryckte snabbt och hårt på samma bild och sedan runt om hela spelplanen. Detta resulterade i 
att brickor som inte var tänkta att aktiveras vändes och testledaren fick hjälpa till att återställa 
spelplanen. Vid slutet av varje spelomgång hade dock samtliga par utvecklat en effektiv lös-
ning för hur brickorna skulle vändas tillbaka smidigt. När det var många brickor uppvända 
blev två stycken testdeltagare från olika par förvirrade över vad som var bricka och vad som 
var en uppvänd bild. Dessa försökte alltså att vända på brickor som redan var avklarade och 
låg med bildsidan uppåt. När de gjorde detta så förklarade pedagogen att de skulle välja ”en 
av pingvinerna” att vända på. En tydlig svårighet för barnen var utläsningen av orden och 
dess svårighetsgrad. Förskolläraren trodde dock att barnen själva hade kunnat läsa orden om 
de hade haft mer tid och inte känt sig stressade av testsituationen. Vidare hade de inte gått 
igenom så många gemena bokstäver med barnen vilket försvårade läsningen ytterligare. 

Efter varje testomgång ställde testledaren frågor till deltagarna om deras uppfattning av 
prototypen. Samtliga uttryckte att det var lätt och roligt. När testledaren sedan frågade om de 
trodde att de hade klarat prototypen utan förskollärarens hjälp svarade de velande och tve-
kande men slutligen jakande. Barnen kunde inte svara på hur de gjorde för att komma ihåg 
var brickor låg och om de hade använt någon form av taktik. 
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Utvärdering

Baserat på en sammanställning av observationer, samtal och slutförandefrekvens av de olika 
uppgifterna tas designrekommendationer inför nästa utvecklingsiteration fram. Dessa kategori-
seras under två olika tabeller med rubrikerna förändringar/rekommendationer till förbättring 
(tabell 5) samt behåll (tabell 6). Varje sida av applikationen kommer att utvärderas enskilt.  

Förändringar/rekommendationer till förbättring

Startvy Spelvy

• Ljudad uppläsning av de val som görs i 
menyn. En röst skall säga ”två spelare” 
om de två pingvinerna markeras.

• Tydligare markering av gjorda val än den 
prick som använts nu.

• Med införandet att ljud skall även en 
knapp för att stänga av ljuden finnas. 

• Brickorna skall vändas tillbaka när man 
trycker på dem.

• Orden skall skrivas med versala bokstäver 
och vara kortare/lättare.

• Ljudad förklaring av vad spelet går ut på 
skall finnas tillgängligt i form av en tydlig 
knapp på spelplanen.

• Ljudad uppläsning av orden skall vara 
tillgängligt i form av en tydlig knapp på 
spelplanen. 

• De avklarade brickorna skall försvinna 
från spelplanen. Så att förvirring om vad 
som kan klickas på inte uppstår.

• En markör för vems tur det är att spela 
skall visas

• En knapp för att kunna gå tillbaka i spe-
let skall finnas tillgänglig ifall att någon 
vänder brickor när det inte är dennes tur. 

Behåll

Startvy Spelvy

• Bildbaserad meny. Gör det tydligt med 
kompletterande förlag ovan.

• Bildupplägg och placering av menyob-
jekt. Hierarkisk ordning tydlig. 

• Färger och motiv. Efter beröm från 
barnen så behålls bilderna och färgerna 
enligt tema. 

• Bilder och tema.

• Placering av brickor

• Ord + Bildupplägg behålls, men görs 
lättare med hjälp av ovan nämnda för-
ändringar. 

• Antal brickor för mellankategorin som 
användes var bra. Tio brickor gav tio 
minuters spel.  

• Möjlighet att välja antal spelare. 

Tabell 5

Tabell 6
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5. Analys
Designen var uppbyggd för att engagera barnen och ge dem ett gemensamt mål vilket enligt 
teorin om effektivt lärande får dem att jobba tillsammans och lära sig genom erfarenhetsba-
serat lärande (se 2.2). Spelsituationen som designen medförde ger en intrinsisk motivation där 
det ger barnet en inre tillfredställelse av att slutföra en uppgift. Om uppgiften därför känns 
svår att slutföra på egen hand så försvinner motivationen och en frustration uppstår vilket 
kunde anas genom användbarhetstesterna där svårigheter löstes genom febrilt klickande. 
Detta sätt att hantera situationer omnämns även i de tidigare studier som har gjorts (se 2.1). 
Både teorier (se.2.3) och svar från intervjuerna (se 4.1) bevisar att samtal är en viktig del av 
lärandet. Detta märkes tydligt under användbarhetstesterna då barnen genom att få igång ett 
språk och förklara orden för varandra, löste spelet snabbare och lättare än vad de förmodli-
gen hade gjort under tystnad. Det är alltså viktigt vid denna typ av undervisningsmetod, att 
rummet tillåter samtal och prat. Barnen verkade även tycka att själva ljudandet i sig var roligt 
då de uttalade orden som bilderna föreställde lika tydligt som de skrivna orden. Dean (2002) 
talar även om hur barn lär genom att själva agera som lärare (se 2.3) vilket vi fick erfara under 
testet med barnet som inte förstod svenska särskilt bra. Dennes kompis fick då översätta alla 
ord och tog sin uppgift på mycket stort allvar. Detta beteende omnämndes även under en av 
intervjuerna med förskollärare (se 4.1) som berättade att barnen gärna ville klara sig själva 
och ta sig an uppgifter som annars äldre barn i skolan ägnar sig åt. Spelet och dess uppgifter 
var relativt svårt för barnen att ta sig an vilket märkes under användbarhetstesterna (se 4.5). 
En av förskollärarna beskrev under intervjun hur ett svårt analogt spel med avancerat upp-
lägg kan bli en rolig utmaning för barnen om de samarbetar. Detta beteende kan styrkas av 
samma teori om styrkan av att jobba i grupp och samtala (se 2.2). Däremot så visar studien 
som utförts på andra lärappar (se 2.1) att sådan svårighet kan leda barnet ut från appen. Det 
finns alltså ett glapp mellan hur mycket tålamod barnet har beroende av vilket medie som an-
vänds. Ett digitalt spel är så fulländat i sin interaktionsprocess och användaren förväntar sig att 
appen skall vägleda spelaren tydligt och genomgående. Ett bevis för detta är just det faktum 
att den digitala prototypen som användes under användbarhetstesterna var så pass detaljerad 
att barnen inte vågade chansa och prova sig fram (se. 4.5) vilket resulterade i svårigheter att 
slutföra den första uppgiften som innebar att välja hur många spelare som skulle delta. Under 
tidigare studier som har genomförts så omnämns köp-i app eller reklam som ett stort problem 
och störningsmoment för de unga användarna. Under kravgenereringen för designutförandet 
skrevs därför en tydlig kvalitetspunkt upp som avvisar användandet av reklam. 

Eftersom designen stannade på ett prototypstadium så finns det fortfarande saker som kan 
utvecklas och förbättras. De problem som upptäcktes under användbarhetstesterna var delvis 
väntade då de hade nämnts i teorin, men vissa var även oväntade. Till exempel så omnämns 
det tydligt bland tidigare studier som har gjorts (se 2.1) att spelet hade underlättats med hjälp 
av ljud eller metoder som liknar pedagogens. Under användbarhetstesterna saknades denna 
funktion och pedagogen fick hjälpa till och förklara. Detta resultat var därför relativt väntat. 
Vidare fanns en del tilltänkta bekräftelseinteraktioner inte med på den prototyp som testades 
vilket självklart försvårade förståelsen. Dessa bekräftelseinteraktioner är bland annat ljud och 
markeringar för spelarens tur. Att den stora start-pilen ovanför ordet ”spela” inte fanns med 
kan ha haft en stor betydelse för de svårigheter som uppstod vid uppgift 2 (se 5.5). Att barnen 
skulle ha problem med orden var relativt oväntat. Detta eftersom det under intervjuerna upp-
fattades som att de flesta barnen var bekanta med läsning och stavning.  
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6. Diskussion
6.1 Resultat
Resultatet av förstudien bestående av intervjuer och användbarhetstester förhåller sig väl med 
de teorier som har tagits upp. Barnen reagerade vid användarstudien på liknande vis till frus-
trationer som de barn som testades i den studie som nämns i teorierna. (se 2.1 och 5.5). 

Hade mer tid funnits så hade en mer djupgående studie om förskolebarns stavningsinlärning 
gjorts och studier på eventuella typsnitt och teckengrader som hade passat bäst. Tydligt var det 
i alla fall att orden bör vara korta och skrivna i versaler för att passa målgruppen bäst. 

6.2 Metod
Valet att använda vuxna förskollärare för intervjuerna var bra då de gav en bra bild av barnen 
som användare trots att läraren inte är den faktiska användaren själv. Vid utfrågningen av bar-
nen efter användbarhetstestet så uppgav samtliga att spelet var lätt och roligt. Detta trots att de 
inte kunde läsa en enda av brickorna och behövde läraren till hjälp genomgående. Antingen 
så ville barnen framstå som duktiga och inte medge att det var svårt, eller så reflekterade de 
faktiskt aldrig över det faktum att de fick hjälp. Att hålla användarstudier innan designproces-
sen hade kanske därför blivit problematiskt då barnen verkade tendera att svara som de trodde 
att de borde göra snarare än personligt och reflekterande. 

6.2.1 Validitet och reliabilitet

Om studien hade bedrivits under en längre tid så hade självklart resultatet blivit mer omfat-
tande och än mer validerat. Hade mer tid funnits hade antalet deltagare vid de olika momen-
ten under arbetsprocessen varit fler och som nämnts i resultatdiskussionen (6.1), så hade det 
även varit möjligt att fördjupa sig i specifika tecken – eller bildmanér anpassade för inlärning. 

Det ringa antalet av intervjudeltagare kan kritiseras då resultatet blir högst subjektivt. Det är 
alltså möjligt att resultatet av metodgenomförandet hade blivit annorlunda med andra inter-
vjudeltagare. Studiens reliabilitet är i detta fall alltså bristfälligt. Användbarhetstesterna utför-
des på den förskola som inte använde sig av Ipad-plattor sedan tidigare. Resultatet från dessa 
tester kunde även här blivit annorlunda om de hade utförts med barn som var vana vid hante-
ringen av en surfplatta. 

De källor som har använts under studien är en blandning av litteratur i bokform, vetenskap-
liga artiklar samt digitala publikationer på validerade webbsidor. Från de primära källorna av 
böcker och vetenskapliga artiklar så har andrahandskällor citerats utan att efterforskas ytter-
ligare i sin ursprungspublikation. Detta på grund av studiens smala tidsram och akademiska 
omfång. De webbsidor som har använts som källor är internetstatistik.se, som drivs av stiftelsen 
för internetinfrastruktur, Uppsala Universitets studentportal samt skolverket.se. Samtliga av 
dessa källor anses tillförlitliga och validerade. 
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7. Slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att skapa en pedagogiskt genomtänkt memoryspels-app-
likation till Ipad för barn i åldern 5-6år på förskola. Syftet har uppnåtts då ett konstaterande 
kan göras för de riktlinjer som krävs vid skapandet av en memoryspelsapplikation. Appen i sig 
är inte färdig utan har stannat vid ett prototypstadie. Frågeställningarna för studien är efter 
arbetet besvarade och redovisas nedan.  

Hur använder barn på förskolan Ipad-plattor och andra spel för lärande? 

Studien visar att förskolorna använder spel för inlärning i förskolan både digitalt och analogt. 
Däremot var ordet ”spel” värderat olika på förskolorna vilket är anmärkningsvärt. Den skola 
som var mer bekant med digitala hjälpmedel tog avstånd från ordet ”spelapp” utan kallade det 
istället för ”lärapp”. De ville alltså inte koppla samman barnens inlärning med ordet spel eller 
produkten Ipad med en spelkonsoll. Den andra förskolan använde många olika analoga spel 
som inlärningsverktyg. Det handlade främst om spel som övande på räkning och strategiskt 
tänkande. För båda förskolor så ansåg man att barnen skulle samarbeta under spelliknande 
situationer för att hjälpa varandra och få igång ett samtal kring deras arbete. Detta är ett bra 
sätt för att gynna inlärning. Anmärkningsvärt är också att Ipad-plattorna främst används till 
att dokumentera barnens arbete själva och till att skapa eget inlärningsmaterial. 

Hur bör en memoryspelsapplikation med ett pedagogiskt syfte designas för att 
stimulera lärande och social interaktion?

Studien visar tydligt att spel som förmedlar inlärningsmoment i både ljud och bild lyckas bäst, 
att innehållet bör gynna social interaktion och samtal samt att pedagogens närvaro har stor 
betydelse för hur eleverna tar till dig informationen. För att lättare strukturera upp de slutsat-
ser som kan göras till följd av denna studie så kan de olika delarna rubriceras efter följande 
kategorier:

Form: Formen bör vara lekfull, men tydlig. Det krävs tydliga anvisningar med både ljud och 
bild för att påvisa hur användaren ska navigera och gå vidare i spelet. Orden bör vara skrivna 
i versaler och ljudas fram via applikationen. De uppvända brickorna ska vändas tillbaka vid ett 
enkelt tryck var som helst på spelplanen. De funna paren skall försvinna från spelplanen för att 
undvika förvirring över vad som redan har blivit uppvänt. Utseendemässigt så bör applikatio-
nen använda sig av djur eller andra gulliga figurer gärna i glada färger. Knapparna skall vara 
tydliga och skicka ut i form eller färg.  

Innehåll: Applikationen ska innehålla brickor eller liknande som används för att spela med. 
Den behöver även en avatar, en figur som representerar spelaren och dennes tur på planen. 
Appen bör innehålla någon form av meny och en separat spelvy. Den bör innehålla val som 
tillåter spelaren att själv välja antal brickor och svårighetsgrad. Innehållet bör vara anpassat 
efter den svårighetsgrad som barnen klarar av, men även erbjuda en utmaning för att fortfa-
rande anses pedagogisk. Innehållet bör stimulera till social interaktion via en bakomliggande 
historia som de sedan får utveckla och förändra genom erfarenhetsbaserat lärande. Uppgifter-
na skall vara nog utmanade för att barnen skall samarbeta och ta tag i uppgiften tillsammans. 
Ett spel bör även engagera och verka roligt för att barnen ska vilja avancera i nivå, vilket 
märktes med det analoga spelet ”den försvunna diamanten”. Detta ansågs som tidigare nämnt 
vara för svårt för barnen, men de lyckades ändå lära sig hur det skulle spelas på grund av ett 
starkt intresse. Enligt teorierna kring effektiv inlärning så motiveras barn av tävlingar, men det 
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kan även ge de barn som ständigt förlorar dåligt självförtroende. Genom att därför sätta upp 
gemensamma mål och ett spel där båda engageras av vinsten så blir spelet både lärande och 
socialt interagerande. 

Syfte: Applikationen skall ha som syfte att undervisa och underhålla. Syftet skall vara att se 
samband genom att bara ihop två olika brickor och samla poäng. Studien har visat att peda-
gogen är en central del av barnens uppfattning och med dennes hjälp förbättras resultaten 
avsevärt. Alltså bör en applikation till mycket stor del efterlikna det som en pedagog kan 
åstadkomma såsom att hålla koll på turordning, ge muntlig förklaring vid behov och läsa upp 
svårare texter.

Denna uppsats har svarat på studiens syfte, men fortsatt arbete och förfining av designen kan 
tydligt göras . Applikationen har som studien visar stannat vid ett prototypstadie vilket leder 
väg till ett självförverkligande fortsatt arbete där designen kan implementeras och utformas till 
en fungerande spelapplikation. Så länge applikationen har tydliga instruktioner i både text och 
ljud och bjuder in spelaren till ett socialt äventyr så kommer den att ta en mycket pedagogisk 
och uppskattad plats i den svenska förskolan. 
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9. Bilagor
 
Intervjumall:                    Datum: 2014-04-23
Förskolans namn: XX,XX   Pedagogens namn: XX,XX

Har jobbat på förskolan i två år. Regionilaonspirerard förskola där man jobbar med att brn får bearbeta alla 
sina sidor, måla skapa. Lera, drama, musik dans. Ett barn har hundra språk. 

Hur ser en typisk dag på förskolan ut?: Lunga morgonar 21 st barn. Frukost 7:30 (öppnar kl 6) Barn 
droppar in vid 9. Frukt 9:30. går man ut tas frukten med. Går ut, om vädret är bra leker på gården. eller går 
iväg på lekpark någon stans. 10:30 tillbaka och byter blöja. Samling för de stora. Mat 11:30, yngsta barnen 
sover. De äldsta får bok. Därefter fri lek. De får sysselsätta sig bäst de kan. 14:30 mellanmål. 15:00 många 
går hem. Väldigt lugnt. 

Vid vilken ålder börjar barnen lära sig stava och räkna? Hur ser den undervisningen ut?
5-6år även några 4åringar. Vi försöker snappa upp et för stunden. De har även matte steciler som de äldre 
barnen tycker att det är kul med utmaningar. Har glasspinnar i en burk om de vill räkna. Har uppgifter som 
de klarar att sysselsätta sig själva. Ingen undervisning utan bara eget intresse som styr. Om de kommer fram 
och frågar så visar vi. 

Hur/om använder ni spel vid inlärning? Alla spel innefattar någon form av lärande. Speciellt 
matematik, tärningsräkning. Samspel, vänta på sin tur. Har har haft bokstavsmemory på arabiska, men har 
ingen som kan arabiska. kvar Har fem myror spel även på datorn. Med mycket bokstäver och siffror.

Vilka spel är populärast bland barnen? De tycker alltid att det är kul med mamory. Har flera olika 
varianter. Bamse är även kul, där man lägger en egen bana. Då måste vyxen vara med som kan läsa på ko-
rten. Även den försvunna diamanten, var svårt i början, men nu kan dom det. Pingu-spel är också populärt. 
En iglo som tärning, man har magneter som duttar och tar magneter. Undersidan samlar man på guld. 

Använder ni några digitala hjälpmedel? Om ja, vilka och hur: nej, vi har en värdelös dator som 
har jättebra spel, men här inne är inte barnen. Vi har försökt köpa in pedagogiska spel, de flesta är inte det. 
Jag kan massor om ipads, är taggad, men det finns inte. En avdelning ska få ipads för barn som behöver 
speciella stöd. Men det hade verkligen underlättat för oss om  vi hade det. Barn är supernyfikna och kreativa 
och skapar och de hade arbetat helt fantastiskt med en ipad eller dator. Jag vill inte behöva ta med hemifrån. 
En del barn har ipads hemma, men tar inte med dom hit. 

Hur tror du att läsplattors framtid ser ut hos förskolan? Jag ser jätteljust. Väntar på den dagen då 
vi får jobba med det. Eftersom att vi får gå på föreläsningar som handlar om det borde vi verkligen få ipads 
hit snart! Det är upp till vår chef  att köpa. Jag ser inga nackdelar, om man använder dem på rätt sätt. 

Vet du någon förskola som änvänder mycket iPads? Ja, de allra flesta. En kompis jobbar på XX de 
är väldigt framåt och har kommit långt. XX heter hon som jag och XX känner. Jag tror att dom arbetar med 
ipad. 
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Intervjumall:                    Datum: 2014-05-13

Förskolans namn: XX,XX  Pedagogens namn: XX,XX

Hur ser en typisk dag på förskolan ut? : Dom kna se ganaksa olika ut, men öppnar runt 6-7. Innelek, 
samling grupper efter det. Sedan går vi ut. Går in, tvättar händer, äter lunch, vilar sedan är det fri lek. Har 
öppet till 18:30. Ålderspann på barnen är 1-5 år. 

Vid vilken ålder börjar barnen lära sig stava och räkna? Ett barn är ju intresserad av penna och 
papper tidigt, när de övergår till bokstaver är olika från barn till barn. Vi kan ha tvååringar som blir intresse-
rade av symboler. Där är första delen till att förstå att en bokstav är en bokstav. Men 4-5 års ålder har nog 
alla börjat förstå att man kan sätta ihop olika bokstäver och olika ord. En del kan läsa och då är det blivande 
förskoleklassbarn. 

Hur ser den undervisningen ut? Under visningen kommer i leken. SEr vi att barnen håller på med 
något så är vi där och puttar på. Vi har ju inget lagstadgat om undervisning. Vi tillhandahåller papper och 
blyertspennor, alfabet och enkla ord. 

Hur/om använder ni spel vid inlärning? Vi använder olika lärappar som vi säger. Bornholmsmodel-
len, en applikation som man tittar på olika ljud. Man ska göra på ett speciellt sätt. Blir det för svårt går de 
ur appen och klickar på något annat. Så där får man vara med som pedagog och sitta kvar med barnen och 
hjälpa barnen. De har svårt att förstå hur man ska sätta ihop olika ljud och så. Man ljudar ihop ord. Analoga 
spel? Vi kan skriva. Vi har haft skräpplockardagar och skriver vad som är i. VI jobbar mycket med deras 
egna namn som de sätter på sina saker. Först är de intresserade av sitt eget namn, sedan ser de att “jaha, du 
har andra bokstäver” och så vidgas det. 

Vilka spel är populärast bland barnen? Vi har inte så många spel som har att göra med bokstäver, det 
kommer mer naturligt där de är. Alla spel vi har är inriktade på inlärning, med inte nödvändigtvis skrivande. 
Lotto jämföra bilder mot lottobricka, mest bild mot bild, inte ord och bild mer sånt vi har. Sortera och kat-
egorisera och sortera. 

Använder ni några digitala hjälpmedel? Om ja, vilka och hur: Vi använder oss av ipad. Vi har två 
stycken på 18 barn. De ligger ute på avdelningen, ibland tar vi bort dom så får de fråga. Så gör vi med allt 
att vi tar bort dom ibland. Om barnen fick bestämma så skulle de använda dem hela tiden.  De de kankse 
lär sig mest med paddorna är turtagning. Vi får dom att dela med sig och turas om. Vi vill inte heller att de 
sitter själva utan att de får igång ett språk, gärna två eller tre barn kan lära varandra. De är nog så att de har 
gjort utrymme för att vara både ensam och fler. Tror inte att man kan välja spelare, utan man delar upp det 
själv. Förkolelärarana får utbildning om teknisk utbildning, ipads, likt heter det. Information kummunikation 
teknik. Då går en person från alla förskolor i området och så går vi till chefen som har ny forskning och nya 
appar som man ska använda i förskolan. Där får vi också vissa obligatoriska appar så att vi har samma typ av 
grund på alla våra lärplattor. De är cheferna som bestämmer. Själva laddar vi ner lite också beroende på vad 
vi tycker. Vi testar mest. Tex fågelljud och sådana appar har vi tittat på en del. 

Hur tror du att läsplattors framtid ser ut hos förskolan? Ipadsen har en ljus framtid och kom-
mer att ta en stor plats i framtiden. Vi använder den inom mycket, framförallt för att dokumentera barnens 
arbete. Vi tar kort och gör kollage och så filmar vi in när de gör experiment. VI har tex ett experiment där 
barnen har plandat färger och så kan man se hur resultaten blir. 
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Upphovsrätt
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre 
tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter upp-
står.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och adminis-
trativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkan-
de för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
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