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Sammanfattning 
Syfte med studien är att analysera lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor för att ta reda på vad 
de erbjuder barn i förskoleåldern i lärande för hållbar utveckling. Viktigt att poängtera är att syftet med 
studien inte är att jämföra de deltagande lek- och lärapparna. Sex lek- och lärappar för barn i 
förskoleåldern, som berör hållbarhetsfrågor, har analyserats med stöd av Prensky’s sex strukturella 
principer och relevanta begrepp från det socialsemiotiska multimodala perspektivet. Resultat har 
jämförts med tidigare forskning i en diskussion där flera slutsatser dragits. Studiens slutsatser är att 
lek- och lärappar skapar engagemang men graden av engagemang relaterade till hållbarhetsfrågor är 
beroende av hur lek- och lärapparnas mekanismer kommunicerar ett kunskapsinnehåll och hur den 
teckenskapande individen tolkar och förstår innehållet i relation till vad som är meningsfullt just här 
och nu. I förhållande till lärande för hållbar utveckling är lek- och lärappars erbjudanden bundna till 
användarens sociala och kulturella kontext. Lek- och lärappar som resurs i det didaktiska arbetet är ett 
komplement till mer traditionella resurser och kunskap kring hur dessa kan användas och 
kunskapsinnehållet har betydelse för lek- och lärappens erbjudanden i lärande för hållbar utveckling.  
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Förord 
 

Det är med skräckblandad förtjusning jag inser att nu är snart studietiden slut. Det har varit en lärorik 
period med många intressanta möten, både på universitet och på praktik, men nu väntar en tid med 
ännu fler möten med barn och pedagoger i förskolan och de lär nog bli minst lika lärorika. Studietiden 
har inneburit många innehållsrika kurser som tillsammans har format mig till den pedagog jag är just 
nu. Flertalet intressanta kurser som har gett kunskap och verktyg för mitt framtida arbetsliv. Jag är, 
och har nog alltid varit, lite av en ”datornörd”. Första datorn kom i min väg redan på 80-talet och de 
spel man då kunde spela var Pac-Man. Utvecklingen har gått framåt med rasande fart och tänk bara 
vilket hjälpmedel datorn har varit i examinationsskrivandet till skillnad mot min tidiga skolgång där 
man skrev med papper och penna. Många suddmärken och hopknycklade papper blev det innan man 
var färdig. Jag vill tacka Susanne Kjällander som öppnade upp för den nya digitala världen och hur 
man kan använda sig av digitala verktyg i förskolan. Jag vill även tacka Cecilia Caiman som med sin 
värme och glädje har inspirerat mig till att göra en liten djupdykning i naturvetenskap och hållbar 
utveckling. Sist men inte minst vill jag tacka alla nära och kära som har stått ut med alla mina 
humörsvängningar i processen med att ”bli klar” i tid. Min förhoppning är att alla uppoffringar betalar 
sig i slutändan och att jag med denna studie lämnar en ny innovativ kunskap som kan komma till 
användning. 

Susanne Henne 

 



2 
 

Inledning 
Oavsett under vilket årtionde vi växer upp så har vi någon gång under vår barndom fått höra att vi ska 
hushålla med våra resurser. När jag växte upp under 70-talet fick jag ofta höra att jag skulle äta upp 
maten och tänka på barnen i Afrika. Jag och mina vänner funderade över hur vi skulle kunna lösa 
svälten i Afrika och hade tankar kring att vi kunde ju posta maten vi inte åt upp till barnen i Afrika. En 
tanke som inte riktigt var genomförbar men den satte i gång delar av vår innovativa förmåga.  

I förslag till den nationella IT-strategin lyfts bland annat just den innovativa förmågan fram.  

Förskolan och skolan har ett uppdrag att bidra till att utveckla barnens och elevernas kreativitet och 
innovativa förmåga. (Skolverket 2016, s. 6) 

Den innovativa förmågan kopplas gärna samman med den digitala kompetensen och Skolverket har 
under hösten 2016 arbetat fram ett förslag till ändring av förskolans läroplan som lyder: 

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. 
Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges 
möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser 
av sitt handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. 
(Skolverket 2016, s. 8) 

Ett annat område som även det påverkas av vårt handlande är hållbarhetsfrågor. Begreppet hållbar 
utveckling kan vi i skrivande stund inte finna i förskolans läroplan men det uttrycks tydligt att det ska 
påbörjas ett lärande för hållbar utveckling redan i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra, (Skolverket 2011, s. 10) 

Begreppet hållbar utveckling är komplicerat. Det är svårtolkat och problematiskt (Ärlemalm-Hagsér 
2012, s. 14). I ett tal inför sekelskiftet ska dåvarande generalsekreterare för FN Kofi Annan ha sagt att: 

det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra 
det till en verklighet för människorna över hela världen.1 

Hur gör vi då ett abstrakt begrepp till att bli förståeligt? 

I förskolan är det vanligt att vi arbetar med återbruksmaterial och aktivt arbetar med återvinning men 
enligt ett betänkande av kommittén för utbildning för hållbar utveckling (2004, s. 96) är lärande för 
hållbar utveckling inte att bara tänka utifrån ett ekologiskt perspektiv. Hållbar utveckling kan delas in i 
tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Alla tre dimensioner är lika viktiga 
och den ena utesluter inte den andra. I Agenda 21, ett handlingsprogram som antogs under FN:s 
konferens om miljö- och utveckling 1992, finner vi nödvändiga åtgärder och mål som bör uppnås för 
en hållbar utveckling. Där skriver man fram betydelsen av att barnen involveras i arbetet och att det är 
ett krav om vi ska ha en chans att uppnå satta mål (Agenda 21 kapitel 25). Det arbetet bör starta redan 
i de yngre åldrarna (Björneloo 2004, s. 8). 

Att använda digitala verktyg i förskolan ger barn möjligheter till ett produktivt lärande och det betonas 
att applikationer som är lättåtkomliga och lätta att förstå ger möjligheter till att vara kreativ, lösa 
problem, tänka och ta beslut (Fallon 2013; Shifflet, Tooledo &Matton 2012). En applikation där 
                                                        
1 Beta ̈nkande av Kommittén fo ̈r utbildning för hållbar utveckling SOU 2004:104 s. 31 
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kunskapsinnehållet fångar barnets intresse har en positiv påverkan på barnets meningsskapande 
(Steinkuehler 2010, s. 61).  

Med denna studie vill jag koppla ihop dessa två områden, digitala verktyg och hållbar utveckling, 
genom lek- och lärappar som erbjuder en möjlighet till lärande för hållbar utveckling. I skrivande 
stund saknas tidigare forskning där dessa två områden kombineras.  

Studien utgår från ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv med centrala begrepp som 
multimodalitet, affordance och handlingsutrymme. Prensky’s (2001a) sex strukturella principer har 
tjänstgjort som metod för att kunna analysera studiens material, i form av sex stycken lek- och 
lärappar, och deras potential till att skapa engagemang kring hållbarhetsfrågor. 

Bakgrund 
Vårt globala samhälle ställer höga krav på barn som växer upp idag. Utvecklingen går fort framåt och 
jordens resurser är inte outtömliga. Debatten på både nationell och internationell nivå visar på att stora 
åtgärder måste till för en hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för 
hållbar utveckling som innan 2030 avses ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen och lösa klimatkrisen (UNDP Sweden 2017). Lärande för hållbar utveckling och 
barns digitala kompetens i förskolan är båda områden som är aktuella att uppdatera och tydliggöra i 
förskolans läroplan (Regeringen 2017). Hur arbetet med hållbar utveckling ska utföras i förskolan är 
oklart och enligt Davis (2009, s. 232) finns det ett ”hål” inom forskningsfältet som måste fyllas. Ett 
sätt skulle kunna vara att använda sig av lärplattor och appar i förskolan som komplement till mer 
traditionella resurser som till exempel böcker. 

Redan 2001 argumenterade Marc Prensky för betydelsen av att använda sig av spel i undervisning och 
vilken positiv betydelse det har för lärandet. Han myntade uttryck som digital inföding, en individ som 
växer upp med den digitala utvecklingen, och digital immigrant, en individ som måste anpassa sig 
efter utvecklingen (Prensky 2001b). Det här skrev han om för 16 år sedan och om vi ser på dagens 
barn så är det lika naturligt för dem att använda sig av en lärplatta som det var för mig när jag var liten 
att använda papper och penna. Den digitala utvecklingen går i en hastig fart och för att kunna 
förbereda barn i förskolan till att bli digitala samhällsmedborgare behöver vi kunskap om den digitala 
teknologin och hur vi kan använda den i undervisningen (Couse & Chen 2010, ss. 95–96).  

Lärplattans fördelar som verktyg i lärande lyfts i tidigare forskning men det pågår även en het debatt 
kring barn och den tid de spenderar framför en skärm. En del anser att barn i dag tillbringar alldeles 
för mycket tid med att spela spel framför skärmen. Larry Rosen, professor i psykologi, menar på att 
det kan vara skadligt för hjärnan att vara uppkopplad hela tiden men han ser även positiva aspekter 
med att använda sig av tekniken i en lärande miljö (Alm 2013). Rosen menar att förhållandet fem till 
ett är eftersträvansvärt i förhållande till att låta hjärnan vara uppkopplad, det vill säga skärmtid 50 
minuter och vila i 10 minuter. Ansvaret för att barnen inte har sin hjärna uppkopplad hela tiden ligger 
enligt Rosen på föräldrarna. I förskolan skulle ansvaret istället ligga på pedagogerna.   

Det finns inte bara ett ”hål” rörande forskningsfältet lärande för hållbar utveckling utan även i fråga 
om digitala verktyg kan vara en resurs i lärande för hållbar utveckling. I min studie har jag valt att 
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undersöka förekomsten av alla tre dimensioner av hållbar utveckling i lek- och lärappar och vilka 
erbjudanden de ger i lärande för hållbar utveckling.  

Tidigare forskning 

Begreppet hållbar utveckling 
Hållbar utveckling som begrepp fick sin stora spridning 1987 i samband med rapporten Report of the 
World Commission on Environment and Development: Our Common Future som utfördes på uppdrag 
av FN av vad som kom att kallas Brundtlandkommissionen. Benämningen på kommissionen beror på 
att den leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. Kommissionens uppdrag 
var att utforma långsiktiga strategier i miljö- och utvecklingsarbetet. I rapporten finner vi en definition 
på hållbar utveckling som lyder:  

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (Brundtland 1987, s. 54) 

Hållbar utveckling handlar om att värna om givna resurser och beskrivs i rapporten utifrån tre 
dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. För att ett samhälle skall anses vara 
hållbart ska det genomsyras av demokratiska värderingar där samhällsmedborgarna känner sig 
delaktiga och har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och där de har vilja och förmåga till att 
ta ansvar för den (Betänkande av kommittén för utbildning för hållbar utveckling 2004, s. 154). 
Samhällets utveckling får inte äventyra vad miljö eller människor kan tåla. I ett hållbart samhälle ses 
medborgare som jämlika och de ska ha samma möjligheter oavsett socioekonomi, kön, etnicitet eller 
kulturell tillhörighet. Ett hållbart samhälle handlar om att på ett effektivt sätt förvalta och investera i de 
resurser som finns, både fysiska, sociala och mänskliga.  

Lärande för hållbar utveckling 
I skrivande stund så är, vad jag erfar, det kombinerade forskningsfältet lärande för hållbar utveckling 
och lärplattor i förskolan relativt outforskat. Kjällander (2016, s. 27) berör forskningsområdena i sin 
studie där fyra förskolor och deras arbete med digitala lärplattor studerats. Studiens fokus ligger inte 
på digitala verktyg kombinerat med lärande för hållbar utveckling men en av studiens observationer 
berör hållbarhetsfrågor genom att barn i observationen använder sig av en lek- och lärapp där de 
sopsorterar.    

De studier jag funnit som berör lärande för hållbar utveckling i förskola har skrivits under de senaste 
10–15 åren och övervägande berör de barn i förhållande till natur och miljö. Begreppet hållbar 
utveckling är svårtolkat och problematiskt (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 14). Områden som anses vara 
centrala i utbildning för hållbar utveckling är till exempel jämställdhet, hälsa, fattigdomsbekämpning, 
fred, naturresurser, mänskliga rättigheter med mera (Betänkande av kommittén för utbildning för 
hållbar utveckling 2004, s. 12). Det vill säga många fler områden utöver natur och miljö. Julie Davis 
(2009, s. 232) anser att det finns ett stort ”hål” inom forskningsfältet som bör fyllas och uppmanar till 
fler studier som breddar forskningsfältet.  
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Tidigare forskning inom lärande för hållbar utveckling visar bland annat på att barn har liten möjlighet 
till delaktighet och inflytande gällande kritiskt tänkande och förhållningssätt i de aktiviteter som 
erbjuds (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 14). Deras möjligheter till delaktighet och inflytande sträcker sig 
till att de kan välja om det vill vara med eller inte i de aktiviteter som erbjuds av pedagogerna. 
Pedagogerna har också en avgörande roll i om barnet ses som kompetent eller icke kompetent. 
Problematiken som uppstår enligt Ärlemalm-Hagsér är att det kritiska tänkandet inte får plats när 
makten förskjuts från barnet till pedagogen i avgörandet om barnet anses vara kompetent eller inte. 
Det begränsade aktörskap som barnen får i och med detta gör att de inte når utanför förskolan i frågor 
om hållbar utveckling, frågor som enligt Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 14) bör beröra hela samhället.  

Vikten av att barn får inta en aktiv roll i lärandet för hållbar utveckling poängteras i flera studier och 
flera kritiska röster betonar betydelsen av att barn är delaktiga i arbetet. Studier visar att barnens röster 
måste lyftas fram genom att de aktivt får formulera frågor och hypoteser på hur vi kan skapa 
förändring för en hållbar utveckling (Davis 2015, s. 25; Mackey 2012, s. 483). Caiman (2015, ss. 72–
73) menar att när barnen får inflytande över att själva ta ut riktningen för arbetet med hållbarhetsfrågor 
så blir forskande kring hållbarhetsfrågor meningsskapande för barnen. När barnen fick välja vilket 
projekt de ville deltaga i och få inflytande över projektets arbetsprocess ökade deras engagemang för 
hållbarhetsfrågor (Davis 2005).  

Lärplattor och appar i förskolan  
Tidigare forskning visar att lärplattor har en viktig funktion som verktyg i barns lärande i förskolan 
men att det även här behövs fler studier (Beschoner & Hutchinson 2013; Falloon 2013). Redan 2010 
gjorde Couse och Chen (ss. 94–95) en studie där en tidig form av lärplattor, tablet computers2, 
studerades och hur de utgör en resurs i barns lärande genom att den förutom det verbala språket även 
erbjuder andra ”språk”. Lärplattans egenskaper ger unika användningsmöjligheter genom sin 
touchskärm med möjlighet till interaktion, den är lättnavigerad, även för de små barnen och kan 
användas utan stöd från vuxen och den har en mobilitet som gör att den kan användas överallt. Den 
ger pedagogen ett verktyg till att forma barn till digitala samhällsmedborgare och att nå mål i 
läroplanen som berör användande av digitala verktyg i undervisning. Beschoner och Hutchinson 
(2013, s. 22) menar att lärplattan intar en viktig resurs i sociala aktiviteter genom att barnen när de 
arbetar tillsammans samtalar med varandra om det de gör. En hög grad av interaktion identifierades i 
samband med användandet av appar där problemlösande och beslutstagande var nödvändiga.  

Falloon (2013) har i sin studie analyserat hur lärplattans användning inverkar på barns lärande. Enligt 
Falloon har en apps design och innehåll stor betydelse för att lärandet ska bli ”produktivt”. En bra 
applikation ska för barn, enligt Falloon (2013, s. 519), vara lättåtkomlig och lätt att förstå, inte 
innehålla distraherande element som till exempel reklam, den ska ha tydliga instruktioner, ha en 
formativ och korrekt feedback, vara en kombination av spel, övning och lärande och erbjuda en 
interaktionsnivå som matchar lärandet för den ålder appen är anpassad för. För att erbjuda barn ett 
produktivt lärande understryker Falloon vikten av att pedagogen har kunskap om att användandet av 
lärplatta och app inte utesluter andra resurser i barns lärande utan att man ser den som en 
kompletterande resurs.  

                                                        
2 Tablet computer var en dator med touchskärm liknande dagens lärplattor men med begränsade 

användningsmöjligheter  
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Shifflet, Tooledo och Mattoon (2012) upptäckte i sin studie hur enkelt de yngre barnen tar till sig ny 
teknik, som en lärplatta, och hur de erövrar dess användningsmöjligheter. Med hjälp av applikationer 
utforskade barnen den digitala världen och studiens resultat visar att de har förmåga till att dra 
paralleller mellan den digitala världen och den riktiga världen. Erfarenheten de gör genom lärplattan 
kan de överföra till det verkliga livet. Genom att använda sig av lärplattor i undervisningen menar 
Shifflet, Tooledo och Mattoon (2012) att vi erbjuder barnen möjligheter till att vara kreativa, lösa 
problem, tänka och ta beslut.  

Kjällander och Moinian (2014) beskriver i sin studie hur lärplattor och appar i förskolan används av 
barn och hur de går från att vara konsumenter till producenter. De menar att barn utmanar användandet 
av appen och manipulerar den till att bli meningsskapande för dem på ett lekfullt sätt och förändrar 
därmed appens didaktiska design (2014, s. 19). 

Lärplattan gör det möjligt att kommunicera genom flera teckensystem. Traditionellt så värderas 
skriftspråket högt som teckensystem men Petersen (2015, s. 61) menar att skriftspråket inte riktigt 
räcker till för att människan ska kunna uttrycka alla dess känslor, tankar och idéer utan att hen behöver 
alla olika teckensystem. Hur en applikation är utformad och vad den erbjuder menar hon är av 
betydelse då det påverkar hur barn kan använda den. En applikation där barnet kan skapa eget innehåll 
innebär att det får möjlighet till att ha inflytande över hur det väljer att uttrycka sig med hjälp av olika 
teckensystem. Världen är föränderlig och vi har idag inte möjlighet att veta vilken kunskap som 
efterfrågas när dagens barn växt upp. Förmåga att kunna använda och tolka olika teckensystem och 
välja de som är mest funktionella i kommunikationen blir i en föränderlig värld extra viktig och här 
kan lärplattan vara en resurs i det didaktiska arbetet.  

Spelbaserat lärande 
Förskolan och spelbaserat lärande är ännu ett nytt forskningsområde. Tidigare forskning fokuserar ofta 
mot de äldre barnen och berör då den digitala resursen i form av olika IKT-verktyg som här avses 
endast vara hårdvara3 (Åkerfeldt 2014, s. 21).  

Squire (2011) skriver att använda sig av ett spelbaserat lärande är fullt möjligt i undervisning och att 
det digitala spelet kan vara motivationshöjande och fånga barns intresse i ett ämne. Squire gör ingen 
skillnad på om spelets design är anpassat för utbildning eller om det är av kommersiell natur. Han 
menar att det inte har någon betydelse för undervisningen utan att det ändå fyller sin funktion i barns 
lärande. 

Steinkuehler (2010, s. 61) låter oss förstå att digitala spel är något som barn ägnar sig åt på fritiden 
mer än att de ses som en resurs i undervisningen och ifrågasätter varför inte det spelbaserade lärandet 
får ta plats i klassrummet. Steinkuehler anser att det spelbaserade lärandet kan påverka elevers resultat 
positivt men det förutsätter att spelet fångar elevens intresse och engagerar. Han påpekar vidare att det 
digitala spelet inte utesluter användandet av mer traditionella resurser i skolan som till exempel 
böcker.  

Shaffer (2007) problematiserar att skolan utbildar elever till standardiserade yrken när människan vet 
att barn som växer upp idag behöver utveckla sin innovativa förmåga. Han menar att i den digitala 
ålder vi lever i behöver vi öka vår lärdom om hur den nya teknologin kan ge oss nya kunskaper. 

                                                        
3 Med begreppet hårdvara avses ett fysiskt digitalt verktyg såsom till exempel dator, lärplatta och 

smartboard. 
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Genom att använda digitala spel i undervisningen får eleven lära sig nya begrepp och utmanas till att 
lösa olika problem.  

Åkerfeldt (2014, ss. 83–84) menar att utmaningen ligger i att designa digitala spel så att utrymmet 
delas lika mellan lärande och spel. Utrymmet för reflektion som anses vara viktigt för lärande är 
begränsat i det digitala spelet och Åkerfeldt lyfter fram det digitala spelets begränsning i att spelets 
mekanismer ”inte är tillräckligt integrerade med kunskapsinnehållet.”  

Prensky (2001a, ss. 119–124) beskriver i sin bok Digital game-based learning, med hjälp av vad han 
kallar sex strukturella principer, hur man kan skilja ett bra spel från ett mediokert. Med spel avses här 
digitala spel som är ämnade för ett spelbaserat lärande. Prensky menar att ett bra spel inte behöver 
uppfylla alla sex principer men argumenterar för betydelsen av principerna i förhållande till spelets 
förmåga till att skapa engagemang. Lärande och engagemang är beroende av varandra enligt Prensky 
(2001a, s. 150) och det optimala, menar han, är att båda delarna följer varandra linjärt, det vill säga att 
ingen av de två delarna ska ta överhand. Ett riktigt bra spel för spelbaserat lärande har stor grad av 
lärande och lika stor förmåga att skapa engagemang. De sex strukturella principerna är regler, mål, 
feedback, konflikt/utmaning, interaktion och berättelse.  

Regler som strukturell princip är det som gör ett spel organiserat. Ett spel behöver regler menar 
Prensky (2001a) för att det ska bli rättvist och intressant. Människan är målinriktad och att spelet har 
mål är viktigt för spelarens motivation. Utan mål menar han att spelet bara är en leksak. Ett mål 
behöver inte vara att ta sig till spelets slut utan att på vägen nå olika delmål. Ett mål kan vara olika för 
olika individer som spelar samma spel. Feedback mäter progressionen som görs i spelet för att nå 
målet och det är genom feedback som lärande uppstår. Balansen mellan för lite eller för mycket 
feedback påverkar spelarens engagemang. För lite feedback och spelaren tappar intresset. För mycket 
feedback och spelet är inte tillräckligt utmanande för att hålla kvar spelarens engagemang. Den 
strukturella principen konflikt/utmaning är den del av spelet där användaren hamnar inför problem som 
ska lösas. Konflikt eller utmaning är något som innebär att spelaren måste ställa sig frågan - Hur gör 
jag? Det är i konflikten/utmaningen spelaren får vara kreativ och känna att spelet är spännande. 
Spelets interaktion behandlar både spelarens interaktion med spelet och det digitala verktyg det spelas 
på och vilka möjligheter det finns till att spela tillsammans med andra. Möjligheten till interaktion med 
andra individer ökar spelarens engagemang oavsett om det är i spelet eller öga mot öga. Den sista 
principen är spelets berättelse. Med berättelse avses här hur spelet integreras med ett kunskapsinnehåll 
och hur det representeras. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att analysera lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor för att ta reda på 
vilken affordance de kan ge barn i förskoleåldern i lärande för hållbar utveckling. Utifrån syftet blir 
detta studiens forskningsfrågor: 

• Vilken potential har lek- och lärappar till att skapa engagemang för hållbarhetsfrågor? 

• Vilken affordance ger lek- och lärappar i lärande för hållbar utveckling? 
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Teoretiskt perspektiv 

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv 
Den här studien tar sin teoretiska utgångspunkt i ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. Valet av 
teori ska göras utifrån studiens forskningsfrågor och de teoretiska begrepp som behövs som 
analysverktyg (Fejes och Thornberg 2015, s. 28). Det socialsemiotiska multimodala perspektivet ger 
verktyg till att förstå och analysera hur vi kommunicerar med hjälp av olika teckensystem (Leijon & 
Lindstrand 2012, s. 171; Åkerfeldt 2014, s. 19). Teckensystemen behöver inte vara konstanta men 
kulturellt och socialt accepterade. Teckensystem, utvecklade i sociala sammanhang, kan utöver det 
verbala språket till exempel vara digitala medier, ljud, gester, signaler, skrivtecken, bilder, symboler 
med mera (Selander & Kress 2010, s. 26).  

Den socialsemiotiska teorin har sina grunder inom sociolingvistiken. Till skillnad mot det 
sociolingvistiska perspektivet som fokuserar på det talade och skrivna språket så inkluderar det 
socialsemiotiska perspektivet alla teckensystem (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39). Semiotik 
betyder enligt Nationalencyklopedin ”det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, 
inklusive de icke-språkliga.” Med andra ord innefattar begreppet teckensystem, som nämnts tidigare, 
inte bara det verbala språket utan all multimodal kommunikation. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, 
ss. 39–40) beskriver multimodal kommunikation såsom alla former av teckensystem och språk och när 
dessa kombineras i kommunikationen så skapas mening i de sociala sammanhangen barn befinner sig 
i. I meningsskapandet använder sig barn av hela kroppen och alla deras sinnen (Kress 1997, ss. 17–
18). 

Lek- och lärappar är uppbyggda av ett omfång av olika teckensystem. Teckensystem som av barnet 
tolkas utifrån dess eget meningsskapande. Därav utgår studien från ett socialsemiotiskt multimodalt 
perspektiv med fokus på tre nyckelbegrepp, multimodalitet, affordance och handlingsutrymme. 
Begreppen förklaras i underliggande rubriker. 

Multimodalitet 

Ett centralt begrepp i socialsemiotiken är multimodalitet. I kommunikationen använder vi oss av olika 
teckensystem, var för sig eller i kombination, och begreppet multimodalitet förklarar hur de olika 
teckensystemen samverkar och blir meningsskapande för individen (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, 
s. 40). Det är genom multimodala teckenskapande processer som kommunikation och lärande sker 
(Leijon & Lindstrand 2012, s. 171). Man ser på lärandet som teckenskapande aktiviteter i en social 
och kommunikativ kontext (Selander & Kress 2010, ss. 20, 26, 105–106). De teckenskapande 
aktiviteterna är en ständig process som pågår i en mängd olika situationer. Lärandet pågår hela tiden 
genom att individen försöker hitta mönster i olika fenomen och genom att jämföra nya saker med det 
man redan vet. Det individen i den teckenskapande processen lärt sig uttrycker den sen på olika sätt 
som att till exempel använda sig av nya begrepp eller utföra nya handlingar. Även om det skulle vara 
så att det man lärt sig används på samma sätt som tidigare så har ett lärande uppstått genom att man 
har prövat det man redan vet. En upprepning av en tidigare teckenskapande process blir aldrig exakt 
likadan då tidigare processer påverkar den pågående. Sett ur ett större perspektiv så handlar lärandet 
inte om att tillägna sig en kunskap utan om att i en ständigt pågående process tolka och söka sin egen 
förståelse genom att koppla ihop teckensystem på olika sätt utifrån de givna resurser som finns till 
hands just för stunden (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). Selander och Kress (2010) menar vidare att 
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teckensystemen i sig har inget värde utan de får en betydelse först då de används i de sammanhang där 
de har skapats och förståelse finns för dess innebörd och betydelse. Barn som ännu inte tagit till sig 
betydelsen av vissa tecken använder sig gärna av tecken skapade utifrån vad som ger mening för just 
dem, just då. Ofta i barns lek förekommer teckenskapande, till exempel en träbit blir till en båt. Olika 
teckensystem, tillvägagångsätt och material erbjuder olika möjligheter till meningsskapande (Elm 
Fristorp & Lindstrand 2012, s. 37).  

Ibland förekommer det motstridiga budskap i en kommunikation, en så kallad dubbelbindning (Elm 
Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40; Leijon & Lindstrand 2012, s. 176). Ett exempel är när man med ord 
hälsar på någon med ett glatt hej men kroppsspråket kommunicerar något helt annat än glädje eller att 
man använder färgen grön för något som är felaktigt. Färgen grön betyder i de flesta sociala 
sammanhang något som är rätt/fortsätt i motsats till röd som kommunicerar fel/stopp. I 
teckenkommunikation används även olika markörer (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 105–106). 
Modalitetsmarkörer anger en ram för hur tecken kan tolkas i kommunikationen, det vill säga 
markörens roll är att signalera hur något skall förstås. Till exempel, hur kan vi förstå att en hund är 
glad? Är det en animation, som finns i appar, kan hundens glädje kommuniceras genom att hunden 
viftar på svansen.  

Affordance-begreppet 

Affordance som begrepp myntades av Gibson (1979) och beskriver de möjligheter en resurs eller ett 
föremål ger. Begreppet affordance kan hjälpa oss att beskriva vilka möjligheter en lek- och lärapp ger 
men möjligheterna ser olika ut för olika användare. Affordancebegreppet innebär att vi vänder fokus 
från att se på hur vi bör förstå och använda en resurs till hur lek- och lärappen blir till en resurs i 
lärande för hållbar utveckling (jfr. Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 70). Lek-ock lärappen blir i 
barnets betraktande kanske något helt annat än en resurs i lärande för hållbar utveckling. Selander och 
Kress (2010, s. 42) förklarar det med ett bord. Bordet skapades för att kunna ha någonstans att sitta vid 
och äta eller att lägga saker på men det utesluter ju inte att bordet kan ha andra användningsområden. 
Vilken affordance bordet får är beroende av människans tanke och tolkning kring vad bordet kan 
användas till. Hur bordet kan användas är med andra ord föränderligt. Vilken affordance som lek- och 
lärappar ger är olika beroende av vilka möjligheter eller begränsningar appen skapar i barnets 
meningsskapande arbete (jfr. Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 70).   

Handlingsutrymme  

I meningsskapande via teckensystem måste barnet kunna tolka de tecken som visas. Enligt Elm 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 43) är tolkning av teckensystem bundna till antingen tid eller rum. 
Tolkningsutrymmet som barnen får kan påverkas genom att utvidga eller begränsa deras 
handlingsutrymme. Med handlingsutrymme4 avses det utrymme som barnet ges att agera i en given 
situation och utrymmet begränsas av hur barnet positioneras i den givna situationen och av informella 
och formella kriterier (Selander & Kress 2010, s. 99). Även hur välbekant barnet är med den givna 
situationen har påverkan på handlingsutrymmet. Synen på barnet är att det är en aktiv deltagare som på 
egen hand agerar, gör egna val med en relativ självständighet (Selander & Kress 2010, s. 25). Relaterat 
till lärplatta och lek- och lärappar innebär det att barnet får möjlighet att styra sin läroprocess och blir 
mindre beroende av pedagogen och kan på egen hand klara av aktiviteten/lek- och lärappen (jfr. 
Selander & Kress 2010, s.100). Genom att begränsa användningen till att bara innehålla tal och skrift 

                                                        
4 Den engelska benämningen på begreppet är agency 
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begränsas barnens handlingsutrymme. Alla individer har ett handlingsutrymme men effekten av våra 
handlingar är beroende av våra sociala relationer och kulturella betingelser.  

Metod 
I detta avsnitt av studien diskuteras val av metod, urval, hur datainsamlingen har genomförts, analys, 
etiska överväganden och studiens kvalité. 

Val av metod 
Föreliggande studie antar en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie används för att få kunskap om 
samhälleliga fenomen som påverkar individers handlingsutrymme (Ahrne och Svensson 2015, s. 8). 
Valet av analysmetod och datainsamlingsmetod ska väljas utifrån de metoder som bäst passar för 
studiens forskningsfråga, syfte och frågeställningar (Fejes & Thornberg 2015, s. 256).  Studiens syfte 
är att undersöka lek- och lärappar och deras potential till affordance i lärande för hållbar utveckling. 
Valet av metodologiska redskap bör därför vara av den karaktären att de tar fasta på lek- och lärappens 
egenskaper och teckenskapande processer. Metodologiskt redskap för att samla in data är att jag som 
forskare har spelat de utvalda lek- och lärapparna med eget digitalt verktyg i form av iPad. 
Datainsamlingen har gjorts med stöd av Prensky’s sex strukturella principer (Prensky 2001a), som 
beskriver lek- och lärappens förmåga till att skapa engagemang, och studiens valda teoretiska 
perspektiv, det socialsemiotiska multimodala som ger verktyg till att förstå och analysera hur barn 
kommunicerar med hjälp av olika teckensystem (Leijon & Lindstrand 2012; Åkerfeldt 2014, s. 19). De 
sex strukturella principerna har i form av rubriker fungerat som hjälpstruktur vid dokumentation i 
samband med datainsamlingen för varje lek- och lärapp som skett i pappersform som sedan använts 
som analysunderlag. Valet av Prensky’s sex strukturella principer som redskap har varit en utmaning 
under arbetets gång och har krävt att utforskandet av lek- och lärapparna har gjorts många gånger.  I 
resultat och analys har använts bilder för att illustrera händelser i analysen. I analysen har centrala 
begrepp från teorin använts för att analysera lek- och lärapparnas multimodala kommunikation. 
Resultat, analys och tidigare forskning diskuteras för att slutligen redogöra för studiens slutsatser.   

Urval och avgränsningar 
I mitt val av material till studien har jag sökt efter lek- och lärpappar som 1. är anpassade för barn i 
förskoleåldern, 2. berör någon av de tre dimensionerna i hållbar utveckling, det vill säga den 
ekologiska, ekonomiska eller den sociala dimensionen och 3. är på svenska. Utbudet av lek- och 
lärappar som uppfyller alla ställda kriterier är relativt begränsat. Den dimension som är mest 
förekommande är den ekologiska och utbudet mot barn i skolålder är större vilket har inneburit att 
några av lek- och lärapparna som analyserats snarare vänder sig till barn i skolålder. Jag anser dock att 
de lek- och lärapparna är relevanta även för barn i förskoleåldern.  

Med hänsyn till studiens omfång har antalet applikationer som utgör material till studien begränsats till 
sex stycken. Valet av dessa applikationer har utgått från att alla tre dimensioner i hållbar utveckling 
ska beröras vilket har inneburit vissa svårigheter. Identifiering av dimensionerna i samband med 
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sökandet har endast kunnat göras via applikationernas beskrivningar genom text och bild. Några av 
applikationerna har under resultat och analys visat sig inte riktigt vara helt vad beskrivningar och 
bilder kommunicerade vid tiden för urvalet men jag har ändå valt att använda mig av dessa då jag 
anser att de fyller sin funktion i relation till studiens syfte och forskningsfrågor.  

Undersökningsmaterial 

Följande sex lek- och lärappar har analyserats i denna studie: 

 

   
Screenshots från Växter (© 2017, Tinybop Inc) 
 
Växter (ålder 4 år och uppåt) utvecklare Tinybop Inc. (2016) 
Vad händer i öknen, i lövskogen och på den tempererade grässlätten. Appen ger möjlighet till att 
utforska olika årstider och väder och hur de påverkar de olika vegetationsområdena. Ett dussintal 
växter och djur beskrivs med hjälp av illustrationer och i de olika områdena så dyker det upp flera 
typiska djur för området. 
 

   
Screenshots från Hus (© 2017, Tinybop Inc) 

Hus (ålder 4 år och uppåt) utvecklare Tinybop Inc. (2016)  
Här får spelaren möjlighet att besöka ett hus i fyra olika delar av världen, ett stenhus i Brooklyn, New 
York, en jurta i Mongoliet, ett hus av soltorkat tegel i Guatemala och ett stadshus i Jemen. Besök 
husens olika rum och dekorera med dina egna bilder. Laga måltider speciella för landet och utforska 
hur el och vatten fungerar i de olika länderna.  
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Screenshots från Peppy Pals farm (© 2017, Peppy Pals) 

Peppy Pals farm (ålder 2–4 år) utvecklare Peppy Pals AB (2016)  
I appen följer man med fyra djurvänner på spännande äventyr och lär sig om känslor och vänskap. 
Spelaren får lösa problem som att hjälpa den rädda hunden över vatten, Få den ledsna kaninen och den 
arga ugglan att bli glada igen när en paj ramlat upp och ned och hur kan hästen hjälpa kaninen att nå 
höet som ligger för högt upp för kaninen att nå. Spelet saknar helt text och tal och syfte med appen är 
att stimulera barns emotionella intelligens.  

 

  
Screenshots från Dr. Panda Hoopa City 2 (Hoopa City 2 is the copyright of Dr. Panda Ltd) 

Dr. Panda Hoopa city 2 (ålder 3–10 år) utvecklare Dr.Panda Ltd (2017) 
I den här appen bygger man en stad till flodhästen och dess vänner. Fler byggnader kan kombineras till 
att ge ytterliggare varianter av byggnader och det gäller att klura ut vilka kombinationer som ger de 
olika byggnaderna. Världen sparas och man kan spara flera olika världar vilket gör att spelet kan 
användas av fler unika spelare.  
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Screenshots från Grow Life (© 2017, Gro Play) 

Grow life (ålder 4 år och uppåt) utvecklare Gro Play (2016) 
Träffa Banja, Marianne och Fernando och alla deras kompisar i en oändlig värld som skapas av 
spelaren. Samla skräp och förvandla dem till användbara prylar, ladda batterier som du kan använda 
till eldrivna saker. Odla, skörda och laga mat till vännerna så de blir glada och ger kärlek tillbaka. I 
appen finns det minispel förknippade med livsstil och hälsa.   

 

   
Screenshots från Upptäck! Alfons Åberg (© 2017, Gro Play) 

Upptäck! Alfons Åberg (ålder 3–6 år) utvecklare Gro Play (2015) 
I appens början får man i ett paket med material till att bygga en lådbil som sen tar med en till en värld 
att utforska. Spelaren åker mellan olika miljöer, rymden, himmel och hav och har man tur hittar man 
paket med mer material så man kan bygga fler fordon. På vägen får spelaren även olika uppgifter som 
till exempel så frö, vattna och skörda, plocka frukt som figurer matas med som ger belöningar i form 
av fler mönster och färger att dekorera de olika fordonen med.  

Genomförande 
Sökandet av relevanta applikationer för studien har genomförts på följande sätt. Mitt eget digitala 
verktyg har bestått av en iPad och jag började därför med att i app-store göra olika sökningar. App-
store är företaget Apples butik där alla med en Apple produkt, det vill säga iPad, iPhone, iPod touch 
eller Apple tv, har möjlighet att ladda ner applikationer till sin enhet, antingen för en kostnad eller 
gratis. Sökordet hållbar utveckling gav inga träffar så jag fortsatte mitt sökande genom att välja 
kategori barn. Jag sökte igenom underkategorier som Skapa och spela, Play.Discover.Learn. och Barn 
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5 år eller yngre. Under Play.Discover.Learn-kategorin så hittade jag ytterligare kategorier och jag 
utforskade vilka applikationer som fanns under Investigate the World, Healthy Habits och Puzzle and 
Games då jag bedömde att de är mest relevanta. Under Healthy Habits och Puzzle and Games hittades 
inga applikationer som var relevanta. Av de 22 applikationer som vid min tid för sökningen fanns 
under Investigate the World fann jag två som uppfyllde valda kritierier. Applikationen Växter och 
applikationen Hus. 

Nästa sökning gjordes på pappasappar.se. Pappasappar.se startades 2011 av en systemutvecklare med 
tre egna barn och stort ett intresse för appar. Syftet med tjänsten är att vägleda till de bästa apparna för 
barn och fokus ligger på roliga och lärorika appar utan reklam. Även här påbörjades sökningen med 
sökordet hållbar utveckling och resultatet gav 4 resultat som inte bedömdes vara relevanta i lärandet 
för hållbar utveckling. Sökningen gick vidare genom att använda de sammanställningar som finns i 
pappasappar.se. Sammanställningar som utforskades var social kompetens och värdegrund, natur och 
teknik och kreativa appar.  Applikationer som uppfyllde urvalskraven var Peppy Pals farm och Dr 
Panda Hoopa City 2.  

Vidare sökning gjordes på skolappar.nu som är en webbplats där pedagoger recenserar appar som de 
menar kan med fördel användas i skolan. Apparnas användningsområde kopplas till skolans läroplan 
lgr11 men man argumenterar för att många appar även kan användas i förskolan. Sökningen utfördes 
med inställningarna, så att sökningen gjordes för att finna appar, med inriktning mot förskola, för alla 
plattformar och alla ämnen, oavsett om appen kostar pengar eller är gratis. Sökresultatet gav 166 
resultat så för att göra sökningen stramare började jag med att lägga till ämnet samhällskunskap och 
efter det en sökning på ämnet naturkunskap. Sökningarna gav få relevanta resultat där applikationerna 
var riktade mot de yngre barnen men min blick föll på några illustrationer till en app som bedömdes 
vara riktad till de mindre barnen. Vid en närmare titt visade det sig att utvecklaren av den appen har 
utvecklat flera applikationer riktade mot barn i förskoleåldern och som på ett eller annat sätt berör 
hållbarhetsfrågor. Bland annat applikationen Grow Life som har utvecklats tillsammans med Håll 
Sverige Rent och applikationen Upptäck! Alfons Åberg. Totalt sex lek- och lärappar valdes ut som 
underlag.   

Databearbetning och analysmetod 
För att kunna analysera vilken potential lek- och lärappar har för att skapa engagemang och vilken 
affordance de kan ge till barn i lärande för hållbar utveckling behöver jag ett verktyg som beskriver 
hur och vad det är i lek- och lärappar som skapar användarens intresse och engagemang. Betydelsen av 
engagemang belyses i tidigare forskning och är i högsta grad relevant för spelbaserat lärande. 

Prensky’s sex strukturella principer (Prensky 2001a, s. 119) som verktyg används för att beskriva ett 
spel och vilken potential det har att skapa engagemang (Åkerfelt 2014, s. 62). Genom att använda mig 
av de sex strukturella principerna som analysverktyg kommer jag att kunna svara på frågan om lek- 
och lärappar har förmåga till att skapa engagemang i förhållande till hållbarhetsfrågor.  

De sex strukturella principerna är: 

1. Regler 
I spelet finns det regler som måste följas för att användaren ska nå spelets mål.  
 
2. Mål. 
Alla spel bör ha ett mål men det behöver inte vara ett slutmål.  
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3. Feedback. 
Med feedback menas ett mått som mäter vilken progression man gör i spelet och den kan visas genom 
flera olika teckensystem.  
 
4. Konflikt/Utmaning 
Motivationen i ett spel styrs av vilket eller vilka problem det är spelaren ska lösa. 
 
5. Interaktion 
Ger spelet möjlighet till interaktion, med spelet eller/och andra individer. 
 
6. Berättelsen 
Med berättelse avses här hur spelet integreras med ett kunskapsinnehåll.  

Utforskandet av lek- och lärapparna har utförts på egen iPad och vid flera tillfällen. De sex strukturella 
principerna har legat till grund för vad som ska utforskas i lek- och lärapparna och resultatet har 
antecknats på papper med penna. Ett papper för varje lek och lärapp som sedan har utgjort underlag 
för resultat och analys. Resultat och analys har strukturerats upp med studiens forskningsfrågor som 
underlag för att redovisas under tre rubriker. Övergripande resultat och analys redovisas där alla lek- 
och lärappar ingår och ett urval av olika situationer i lek- och lärappar utgör underlag i mer 
djupgående analyser.   

Forskningsetiska överväganden  
Studien har genomförts enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). I en kvalitativ studie har jag 
skyldighet att informera om min studies syfte och mål, få samtycke från deltagare och ge informanter 
möjlighet att avbryta om så är önskvärt (Ahrne & Svensson 2015, s. 29; Löfdahl 2014, s. 36; 
Vetenskapsrådet 2011, s.18). Viktigt är att ha i beaktande att ett samtycke är provisoriskt och att 
återkommande ompröva om samtycke finns eller inte (Robson 2011, s. 183). Det är även viktigt att 
tänka på konfidentialitetskravet och att avkoda material så att deltagare inte går att identifiera eller 
spåra (Ahrne & Svensson 2015, s. 29; Löfdahl 2014, s. 34, 38; Vetenskapsrådet 2011, s. 70). Hänsyn 
ska även tas till nyttjandekravet som innebär att information insamlat för studien inte ska delas vidare 
och ska förvaras på så sätt att utomstående inte får tillgång till det och så att enskild person inte tar 
skada (Ahrne & Svensson 2015, s. 29).   

I min studie, som är en analys av applikationer, förekommer inga mänskliga informanter och de etiska 
övervägande jag måste göra berörs därför inte av de delar som rör samtycke och konfidentialitet i 
fråga om deltagare. Etiska övervägande jag måste göra är kring de applikationer som kommer att 
användas som material i studien och dess utvecklare. Framför allt i fråga om copyright när bilder 
används i min studie. Jag har sökt tillstånd hos utvecklarna, genom att skicka mejl (se bilaga 1), för att 
få använda mig av screenshots/pressbilder för att illustrera apparna i resultat och analysdelen. Jag har 
fått tillstånd från alla utvecklare (se bilaga 2) och har därmed deras samtycke till att använda mig av 
bilder från apparna i studien. De bilder som används i studien, som illustrationer av lek- och 
lärapparna, är noga utvalda för att belysa en speciell händelse eller mekanism i appen. Det har även 
varit av stor betydelse för mig i utforskandet och analysen av lek- och lärapparna att inte framställa 
någon av dem som bättre än den andra. Syftet med studien är inte att jämföra lek- och lärapparna utan 
att utröna deras potential till att ge affordance i lärande för hållbar utveckling.  
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Det har även varit viktigt för mig att på ett så tydligt och öppet sätt som möjligt redogöra för hur 
forskningsprocessen har genomförts, valet av material, metod och redovisningar av resultat och 
analys, för att hålla en transparens för att min studie ska anses vara trovärdig (Ahrne & Svensson 
2015, s. 25; Vetenskapsrådet 2011, s. 25, 39).  

Studiens kvalitet 
Föreliggande kvalitativa studie med syfte att undersöka lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor 
och deras affordance för barn i förskoleålder i lärande för hållbar utveckling har inte som syfte att 
beskriva en sann verklighet. Syftet är att analysera lek- och lärappars förmåga till att skapa intresse 
och engagemang för hållbarhetsfrågor. Apparnas uppbyggnad och innehåll i form av design och 
teckensystem tolkas olika av olika individer vilket i förlängningen innebär att studiens analys påverkas 
av författarens förkunskaper och tolkningsprocessen av teckensystemen, just här och nu. På grund av 
det måste jag göra min studie genomskinlig för att den ska anses trovärdig, det vill säga ge den 
transparens (Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Transparens ger jag studien genom att tydligt redogöra 
för forskningsprocessen så att läsaren har möjlighet att följa arbetets gång men även göra det möjligt 
för en annan forskare att duplicera studien. En duplicering skulle med största sannolikhet inte ge 
samma resultat hur noga processen än beskrivs då författaren till studien alltid påverkar genom, som 
tidigare nämnts, dess förkunskaper och tolkningar.  

Kritik som kan ställas till studien är att lek- och lärapparna endast har spelats av en användare och 
dessutom av mig själv som författare till denna studie. För att höja studiens tillförlitlighet hade flera 
datainsamlingsmetoder kunnat vara till fördel. Användande av barn och videoinspelning eller annan 
teknik som fångar spelarens bruk av lek- och lärapparna är ett exempel på hur studien kunnat 
kompletterats med mer material. Syftet med studien har dock inte varit att analysera lek- och lärappar 
och hur de i barnets användande ger affordance. Studiens syfte har varit att undersöka om lek- och 
lärappar som didaktisk resurs kan erbjuda lärande för hållbar utveckling med fokus på lek- och 
lärapparnas mekanismer. Fokus har med andra ord legat på hur avgör jag att lek- och lärappen kan 
som didaktisk resurs fylla ett lärande syfte kopplat till ett ämnesområde. När det gäller antalet lek- och 
lärappar som valts ut så har studiens omfång satt gränser som gjort att valet stannade vid att utforska 
och analysera sex lek- och lärappar. Jag anser att antalet lek- och lärappar som utgör studiens material 
är tillräckligt för studiens storlek och dess möjlighet till att ge svar utifrån syfte och de 
forskningsfrågor som ställts och att de ger validitet för studien. Alla lek- och lärappar som använts i 
studien är tillgängliga för allmänheten via App-Store och Google Play för smartphones och lärplattor. 
Några har även möjlighet till att laddas ner till dator via Microsoft Store.  

Resultat och analys 
Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att analysera lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor 
för att ta reda på vilken affordance de kan ge barn i förskoleåldern i lärande för hållbar utveckling. I 
detta kapitel presenteras resultat och analys utifrån följande forskningsfrågor. 

• Vilken potential har lek- och lärappar till att skapa engagemang för hållbarhetsfrågor? 

• Vilken affordance ger lek- och lärappar i lärande för hållbar utveckling? 
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Resultat och analyskapitlets disposition är att först visa på vilka dimensioner de olika apparna berör 
för att kunna avgöra deras relevans i förhållande till hållbarhetsfrågor. Jag går sedan vidare till att 
redovisa resultat och analys över huruvida apparna skapar engagemang för hållbarhetsfrågor och 
avslutar med att analysera vilken affordance lek- och lärappar kan/inte kan ge i lärande för hållbar 
utveckling.  

 

Vilka dimensioner kan identifieras i lek- och lärappar?  

Alla tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala, har identifierats i lek- och 
lärapparna men alla dimensioner är inte synliga i alla appar. Aktiviteter relaterade till hållbarhetsfrågor 
som identifierats är främst tillhörande den ekologiska dimensionen men även den sociala- och den 
ekonomiska dimensionen kan urskiljas. Appen Grow life har främst ett ekologiskt budskap där ett 
aktivt miljöarbete står i fokus genom återvinning och återbruk. Återbruk kan även kopplas till den 
ekonomiska dimensionen där det insamlade skräpet används till att skapa nya saker istället för att gå 
till affären och köpa nya. Samtidigt så är den sociala dimensionen, i samma app, ett viktigt inslag 
genom vänskap, lek och hälsosamt liv. Peppy Pals farm fokuserar på emotionell intelligens vilket 
associeras till den sociala dimensionen där förståelse för mänskligheten ingår. Även appen Hus 
relaterar till mänskliga frågor genom utforskande möjligheter i de fyra olika ländernas byggnader och 
kulturella skillnader i levnadsvillkor. Alfons Åbergs upptäcktsfärd går igenom olika miljöer med 
fordon som användaren bygger med material som i vanliga fall kanske inte används till att bygga ett 
fordon, till exempel ett paraply. Under upptäcktsfärden kan Alfons så frön som växer och sen kan 
skördas. Den ekologiska dimensionen berörs genom återbruk och odling. Hitta vänner som bor i olika 
miljöer och som Alfons kan interagera med genom att knacka på huset och mata vännerna kan med 
kreativitet ses som en del av den sociala dimensionen. I Dr. Panda Hoopa city 2 bygger man en stad 
till flodhästen och hans vänner. Några av stadens byggnader berör energikällor som vatten-, vind- och 
solkraft. Appen berör dimensioner som den ekologiska och den sociala men den ekonomiska kan inte 
uteslutas då de har ett ömsesidigt förhållande. För att flodhästen och hans vänner ska ha det bra måste 
staden innehålla vissa element som främjar deras liv som till exempel lekpark, hus att bo i, skola, polis 
med mera. Utforskarappen Växter har olika vegetationsmiljöer där skillnader över året kan utforskas 
och berör således den ekologiska dimensionen och biologisk mångfald.  

Sammanfattningsvis berör de sex lek- och lärapparna tillsammans alla tre dimensioner. Den 
ekologiska dimensionen är enklast att identifiera och har en sammankoppling med den ekonomiska. 
Den ekonomiska kan även sammankopplas med den sociala. Ett hållbart samhälle handlar om att 
förvalta och investera i både fysiska, sociala och mänskliga resurser. Ingen av de tre dimensionerna är 
viktigare än den andra och de befinner sig i en symbios med varandra (Betänkande av kommittén för 
utbildning för hållbar utveckling 2004, s. 96). Min tolkning är att även om man identifierar att en lek- 
och lärapp berör endast en av dimensionerna kan man inte utesluta att den på något sätt även berör de 
andra. 

 

Skapar lek- och lärappar ett engagemang för hållbarhetsfrågor?  

För att utröna vilken potential lek- och lärappen har till att skapa engagemang för hållbarhetsfrågor 
används Prensky’s sex strukturella principer och relevanta begrepp från det socialsemiotiska 
multimodala perspektivet. Strukturen i följande avsnitt är att under varje strukturell princip redovisas 



18 
 

först ett resultat som sen följs av en analys av en händelse i lek- och lärappar relaterade till den 
strukturella principen.   

1. Regler 
I några av apparna har inga regler kunnat identifieras. Appen Växter och appen Hus har båda 
fokus på att vara utforskande och det finns inga inbyggda steg användaren måste göra för att 
kunna komma vidare. Användaren gör egna val i vilken miljö och i vilken ordning den vill 
utforska. Peppy Pals farm bygger på att användaren hjälper fyra djurvänner att lösa olika 
emotionella problem och vid första starten av appen finns det ett fåtal händelseikoner att välja 
mellan och för att kunna komma vidare måste användaren klicka in sig på en händelse för att 
nästa ska bli tillgänglig. Upptäck! Alfons Åberg, Dr. Panda Hoopa City 2 och Grow Life 
skiljer sig från de redan nämnda apparna genom att ”spelplanen” är utformad som en platt 
värld och det ger användaren utrymme till att välja sin egen väg. Även om ingen av apparna 
har något uttalat slutmål så måste vissa steg utföras i en förutbestämd ordning för att 
användaren ska kunna komma vidare. Fordon måste byggas för att kunna åka ut i världen, ett 
speciellt hus byggas för att andra hus ska bli tillgängliga och material insamlas för att kunna 
göra nya saker.  

Regler upplevs viktiga, både socialt och kulturellt, och det är de som gör ett spel organiserat. Prensky 
(2001a) menar att regler behövs för att spelet ska vara intressant och rättvist. Ingen av studiens lek- 
och lärappar är direkt tävlingsinriktade och bedömningen är att det inte finns behov av att analysera 
huruvida de är rättvisa eller inte. Däremot hur kommuniceras regler i en lek- och lärapp?  

 

 
     Bild 1. Screenshots från Peppy Pals farm (© 2017, Peppy Pals) 

I Peppy Pals farm får användaren till uppdrag att hjälpa hunden att åka rutschkana (se bild 1). 
Användaren måste fundera över hur den ska göra och det finns bara en väg att gå. Användaren får 
hjälp genom att det med jämna intervaller blinkar en ring på hunden och samtidigt kommer det ett ljud 
för uppmärksamhet. Hunden rör på sig först när användaren har klickat på den och hunden intar nästa 
position. Väl uppe på rutschkanan behöver hunden mod för att våga åka ner och det får den genom att 
användaren istället för att snabbt klicka på hunden så håller den kvar fingret på hunden tills den blå 
stapeln är fylld. Släpps fingret så töms stapeln. När stapeln är full har hunden tillräckligt med mod för 
att åka och åker iväg när användaren klickar på hunden en gång till. Detta sätt att kommunicera regler 
upprepas i spelets händelser när användaren får till uppdrag att lösa ett problem. Spelet har en tydlig 
väg till att nå ett delmål och användaren kan med de teckensystem som erbjuds tolka och söka sin 
förståelse för vad den ska göra (jfr. Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). Regler kan begränsa 
användarens handlingsutrymme genom att sätta gränser för möjligheten till att göra egna val (jfr. 
Selander & Kress 2010, s. 99). I relation till hunden som ska åka rutschkana begränsas användarens 
handlingsutrymme på grund av spelets regler till att välja att hjälpa hunden vidare eller att avstå från 
uppdraget. Lek- och lärappar där ”spelplanen” är utformad som en platt värld utvidgar användarens 
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handlingsutrymme och även om regler styr ett händelseförlopp är de inte utformade så att 
valmöjligheten försvinner.     

2. Mål 
Ingen av studiens appar har, som nämnts tidigare, ett syfte att nå ett slutmål. Alla utom 
utforskarapparna Växter och Hus har olika delmål som motiverar användaren att fortsätta 
spela. Grow Life och Dr. Panda Hoopa city 2 som båda har möjligheter till att bygga världar 
har flera olika delmål inbyggda som öppnar upp nya möjligheter. I Upptäck! Alfons Åberg är 
ett delmål att bygga fordon för att kunna åka runt i världarna och i Peppy Pals farm är 
delmålet att lösa ett känslomässigt problem i en händelse för att kunna öppna nästa händelse.  

Även om lek- och lärapparna inte har ett uttalat slutmål uppstår möjligheter för spelaren att skapa 
delmål under spelets gång. Vad som definieras som mål kan se olika ut beroende på vad som upplevs 
viktigt för användaren i dess teckenskapande processer, just här och nu (jfr. Leijon & Lindstrand 2012, 
s 174). Prensky (2001a) menar att mål i ett spel är viktiga för spelarens motivation och att spel som 
inte har några mål är inte ett spel utan en leksak. En definition på vad som är leksak och vad som anses 
vara spel lämnar jag därhän och vilar mig mot att Prensky har rätt. Alltså bör lek- och lärappen ha mål 
för att ses som ett spel som ger motivation och möjlighet till ett spelbaserat lärande. Ett delmål i Grow 
Life som är relaterat till hållbarhet är till exempel att samla skräp för att kunna bygga nya saker. För en 
användare skulle delmålet kunna vara att både samla in skräp och bygga nya saker. Samtidigt för en 
annan användare kanske det bara är insamlandet av skräp som är ett delmål för att det är viktigare för 
den att ha mycket skräp än att bygga nya saker. Möjligheten till att användaren själv kan välja sina 
delmål skapar ett vidgat handlingsutrymme med möjligheter till egna val. Kanske är det feedbacken i 
form av fler saker i ryggsäcken och stjärnorna som fyller delar av skärmen som användaren tolkar som 
ett delmål och att det är det som ger användaren motivation (se bild 2). Stjärnor är socialt och 
kulturellt betingande, inom bland annat skolan, i form av belöningssymbol för något som utförts bra. 
Har användaren tagit till sig betydelsen av stjärnan som belöningssymbol får den ett värde och en 
betydelse för användaren (jfr. Selander & Kress 2010).   

 

 
Bild 2. Screenshot från Grow Life (© 2017, Gro Play) 

3. Feedback 
I Upptäck! Alfons Åberg finns det flera olika former av feedback. Progressionen i appen fås 
genom att hitta paket som gör att användaren kan bygga fler fordon. Längs färdvägarna kan 
man även plocka frukt som samlas i en korg. Frukten kan ges till vänner och andra figurer som 
dyker upp som då blir glada och ger kärlek tillbaka. Kärleken fyller på ett hjärta som när det är 
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fullt ger belöning i form av mönster och färger som spelaren kan använda till att dekorera sina 
fordon. Spelaren får även möjlighet till att så frön som hittas i fröpåsar längs vägen. När fröet 
sås och vattnas växer det och det kan skördas. Skörden läggs i korgen tillsammans med 
frukten. Feedbacken i Peppy Pals farm fås genom att djurens gester, mimik, ljud och rörelser 
förmedlar glädje när det känslomässiga problemet är löst. Varje löst händelse avslutas även 
med ett glädjerop och konfettiregn. Glada tillrop och rörelser förekommer även i Grow Life 
och Dr. Panda Hoopa city 2. Figurerna visar med rörelser och ljud när användaren gör något i 
appen som är positivt. Aktiviteter som plocka skräp och bygga hus förstärks som positiva 
genom stjärnor och ljud. Apparna Växter och Hus saknar feedback i den form som de andra 
apparna har. Progression i dessa appar är svår att identifiera då de är utforskarappar och syftet 
med apparna är mer kunskapsförmedlande än spelrelaterade.  

Prensky (2001a) är av den åsikten att det är i feedbacken lärande uppstår och att balansen mellan för 
mycket eller för lite feedback påverkar spelarens engagemang. Socialsemiotisk syn på lärande är att 
lärande är en process som pågår hela tiden med andra ord inte endast i samband med feedback (jfr. 
Selander & Kress 2010). Ser jag på feedback med de glasögonen så har feedback bara betydelse för 
spelarens engagemang.  

Feedback är det som mäter progressionen mot spelets mål (Prensky 2001a). Tidigare i resultat och 
analysdelen har det konstaterats att ingen av lek- och lärapparna har ett slutmål utan flera olika delmål. 
Delmålen skapas av användaren utifrån de teckenskapande processer som är viktiga för den just här 
och nu (jfr. Leijon & Lindstrand 2012, s 174). Jag påstår att detsamma gäller för apparnas feedback. 
Apparna möjliggör dock till att det som socialt och kulturellt upplevs som feedback, det vill säga 
någon form av belöning, kanske inte av användaren tolkas som den mest betydelsefulla feedbacken. 
Till exempel är det troligt att användaren upplever feedback när den har lyckats lösa ett problem i 
Peppy Pals farm och den belönas med ett konfettiregn tillsammans med glada tillrop från djuren (se 
bild 3). Detta är en feedback som ger progression i spelet men det kan vara lika troligt att den upplever 
feedback när den river ett hus i Dr. Panda Hoopa city 2 som för spelets progression innebär en strävan 
bort från målet, som är att bygga en stad. Vad vi inte kan veta är vilken feedback som skapar 
engagemang för användaren, bara att feedback har betydelse för spelarens grad av motivation och 
engagemang (Prensky 2001a).  

 

 
Bild 3. Screenshot från Peppy Pals farm (© 2017, Peppy Pals) 
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4. Konflikt/Utmaning 
Utforskarapparna Växter och Hus har inga direkt inbyggda utmaningar eller konflikter. I 
förhållande till användarens fråga Hur gör jag? ställs användaren endast inför problemet att 
lösa hur olika funktioner i spelet fungerar. Hur gör jag för att kunna se huset i genomskärning, 
hur lagar jag mat på spisen och hur kan jag se hur vegetationsmiljön ändras under olika 
årstider? Utmaningar i Upptäck! Alfons Åberg är vilket fordon behöver jag för att åka vart och 
hur monterar jag det, hur får jag växterna att gro, vad måste jag göra för att få fullt hjärta och 
hur och hur kommer jag över broar. Appen Dr. Panda Hoopa city 2 utmanar användaren på ett 
avancerat sätt. I spelets start har användaren tillgång till ett begränsat antal olika hus och för 
att öppna upp fler alternativ så måste användaren klura ut vilka kombinationer som måste 
göras av husen för att ett annat specifikt alternativ öppnas. En annan utmaning är att göra 
figurerna i spelet glada och den utmaningen finns även i appen Grow Life. Grow Life har även 
den inslag av problemlösning såsom hur får jag material till att bygga en viss sak och hur kan 
jag sedan använda dessa. Vad behöver jag för att bygga en discokula och vad behöver jag sen 
för att den ska fungera?  I spelet drivs discokulan med ett batteri som först måste laddas. 
Appen Peppy Pals farms utmaning är för spelaren att lista ut hur den kan hjälpa djurvännerna 
att lösa ett känslomässigt problem. Hur löser jag de olika problemen och hur vet jag vad 
djuren vill? 

 

   
Bild 4.   Bild 5. 

   
Bild 6, 7 och 8.  Screenshots från Grow Life (© 2017, Gro Play) 

Spelets utmaning är det som gör ett spel intressant och spännande (Prensky 2001a). Det är inte för inte 
som denna princip kallas för konflikt/utmaning. Många av lek- och lärapparnas utmaningar är av 
karaktären problemlösning. I Grow Life kan man, som nämnts tidigare, bygga en discokula men hur 
gör jag för att få den snurra och blinka? Under ikonen där det är möjligt att tillverka nya saker är första 
steget att välja diskokulan. Användaren får hjälp med att välja rätt material (se bild 4). Dels genom att 
det material som behövs är avbildat i samma ruta som discokulan men även i fliken där materialet 
finns så är sakerna markerade med grön ring och de blinkar. När discokulan är byggd hamnar den i 
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ryggsäcken (se bild 5) och användaren kan placera ut den i världen (se bild) 6. När den sätts på marken 
behöver den ett batteri för att fungera (se bild 7 och 8). Alla steg i utmaningen med att få en discokula 
har olika teckensystem som hjälper användaren på vägen. Former, symboler, ljud och färger upplevs 
socialt och kulturellt betingade och ger användaren i sin tolkningsprocess möjligheter till att tolka och 
förstå dess betydelser (jfr. Selander & Kress 2010). Färgen grön används för att visa på rätt material 
och för att stänga ner en bild syns en röd rund ring med kryss, gula pilar som visar vägen och grön pil 
som pekar nedåt och en pratbubbla med ett batteri som kommunicerar att här behövs det något. Är 
däremot teckensystemen obekanta för användaren uppstår ett begränsat handlingsutrymme där 
användaren får pröva sig fram genom tolkningsprocessen och få ny förståelse för fenomenen för att 
kunna lösa utmaningen (jfr. Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). 

5. Interaktion 
Ingen av lek- och lärapparna, utom Grow Life, erbjuder möjligheter där flera spelare kan spela 
samtidigt på flera enheter. Dock ger alla utom Peppy Pals farm och Upptäck! Alfons Åberg 
möjlighet till att fler användare skapar sin egen värld eller figur. I appen Grow Life finns det 
möjlighet till interaktion genom att koppla fler enheter till samma värld. Det finns även 
uppdrag där hjälp från annan användare krävs för att kunna lösa problem. Problemet som är 
frågor innebär dock att spelaren måste kunna läsa eller få hjälp med att läsa frågorna och 
svarsalternativen. Interaktion i alla appar, utom Hus och Växter, pågår mellan appen och 
användaren genom kommunikation med appens figurer och även olika material. I appen Hus 
är interaktionsmöjligheterna med appen att utföra olika sysslor i hushållet. Spelaren kan laga 
typiska maträtter för det besökta landet, klippa ull på ett får, städa, sy, lyssna på musik med 
mera. I appen Växter kan användaren orsaka åskväder, starta skogsbrand, ”gräva” under 
jorden och så frön. 

 

   
Bild 9 och 10. Screenshots från Hus (© 2017, Tinybop Inc) 

Möjligheter till interaktion ökar spelarens engagemang (Prensky 2010a). Graden av engagemang är 
oberoende av om interaktionen sker med andra spelare eller om den bara sker mellan spelare och spel. 
Interaktion i studiens lek- och lärappar sker till stor del mellan appen och användaren. Graden av 
engagemang i interaktionen kan styras av vilka teckensystem som används i kommunikationen. 
Förekomsten av verbalt språk är liten i alla appar och användarens tolkningsprocess är beroende av 
teckensystem som ljud, färger, former och symboler. Användarens tolkning och förståelse för 
teckensystemen kan antingen vidga eller begränsa användarens handlingsutrymme och på det sättet 
påverka graden av interaktion (jfr. Selander & Kress 2010, s. 99). I appen Hus skapas interaktion 
mellan app och användare genom de möjligheter som ges till att utforska hus på fyra olika ställen i 
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världen. Graden av interaktion kan vid en första titt vara i det närmaste obefintlig men vid en närmare 
titt identifieras flera interaktionsmöjligheter (se bild 9 och 10). Vi besöker en jurta i Mongoliet och 
redan utanför huset möts vi av ett får som kan klippas, en moped som kan startas, vi kan diska och vi 
kan se vad som finns i huset utan att gå in. Användaren styr själv över vad och hur den vill interagera i 
appen. Interaktionen är helt utan det verbala språket och kommunikationen sker mellan ljud, rörelser 
och bilder.  
 

6. Berättelsen 
Alla lek- och lärappar i studien är tecknade och animerade. Miljöerna i apparna kan sägas ha 
en anknytning till en verklig världsbild och då speciellt apparna Växter och Hus som också är 
mer detaljrika. Det är bara i Upptäck! Alfons Åberg som det finns individer med mänsklig 
form. Alla andra appar har figurer som gestaltas i form av djur eller andra figurer.  

  
  Hus (© 2017, Tinybop Inc)                                              Hoopa City 2 is the copyright of Dr. Panda Ltd 

Spelets berättelse visar på vilket kunskapsinnehåll spelet har och hur det representeras (Prensky 
2001a). Representationen i lek- och lärapparna har hög grad av igenkänningsfaktor där paralleller till 
det verkliga livet kan dras. För förståelsen av den multimodala kommunikationen krävs det att den 
kommunicerar budskapet på ett socialt och kulturellt accepterat sätt (Leijon & Lindstrand 2012). 
Vidare analys i relation till lek- och lärappars berättelse följer i fortsättningen av studiens resultat och 
analysdel.  
 

Vilken affordance kan lek- och lärappar ge i lärande för hållbar 
utveckling? 

En lek- och lärapp är uppbyggd med hjälp av en mängd olika teckensystem och till skillnad mot en 
bok så förekommer det i en lek- och lärapp rörliga moment och ljud och användaren kan ges 
möjligheter att styra en händelseutveckling. Olika teckensystem har identifierats i lek- och lärapparna 
som till exempel färg, form, text, symboler, ljud, rörelser, gester och mimik. Någon förekomst av 
dubbelbindningar har inte kunnat identifierats i någon av studiens lek- och lärappar vilket minskar 
risken för att användaren misstolkar ett ämnat budskap (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40). 
Innebörden och betydelsen av de teckensystem som används i apparna tolkas vara socialt och 
kulturellt befästa för mig som vuxen individ (jfr. Selander & Kress 2010). Tolkningsutrymmet för ett 
förskolebarn kan se annorlunda ut beroende på deras tidigare erfarenheter.  
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Bild 11. Screenshots från Grow Life (© 2017, Gro Play) 

I appen Grow Lifes minispel ges instruktioner endast via skriftspråk vilket är en nackdel för de mindre 
barnen som ännu inte kan läsa. Användningen av endast skriftspråk i detta läge begränsar användarens 
handlingsutrymme och kan innebära att användaren väljer att inte försöka ta sig an uppgiften (jfr. 
Selander & Kress 2010). Några av uppgifterna i minispelen tolkas dock som att användaren ändå kan 
lösa genom hur problemet visualiseras med olika teckensystem. Med en röst som talar om vad som 
förväntas hade det inte funnits några tveksamheter om vad uppgiften går ut på och det hade vidgat 
användarens handlingsutrymme. Ett exempel är att vid en närmare titt på soptunnan för komposterbart 
material och återvinningscontainern för glas (se bild 11) finns symboler som ett äpple och en flaska. 
Form och färg på återvinningscontainer och avfallstunna är avbildade så att igenkänningsfaktorn blir 
stor för barn som varit i kontakt med dessa förut. Aktiviteten styrs därav genom vilken betydelse 
objekten får för barnet i sitt meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40). Är det första 
gången barnet kommer i kontakt med objekten och symbolerna är det ändå troligt att de hittar en 
lösning på problemet genom att flaskan på marken och den avbildade flaskan på 
återvinningscontainern är representerade med samma form.  

 

    
Bild 12 och 13. Screenshots från Peppy pals farm (© 2017, Peppy Pals) 

Appen Peppy Pals farm som har som syfte att stimulera barns emotionella intelligens använder sig av 
multimodal kommunikation för att kommunicera djurens olika känslor. I några av appens händelser får 
användaren till uppgift att leka med djuret (se bild 12). Handlingsutrymmet för användaren identifieras 
i form av att kunna välja bland flera leksaker och utforska dem en och en för att se hur djuret reagerar. 
Djuret kommunicerar dess emotionella känsla genom att med ljud och rörelser visa vad den känner. 
Modalitetsmarkör som att hunden skakar på huvudet när den får något den inte tycker om och istället 
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viftar på svansen när den erbjuds något den tycker är roligt används (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, 
ss. 105–106). En del av leksakerna som erbjuds till djuren tolkar jag som att de för användaren kan 
innebära att handlingsutrymmet begränsas (jfr. Selander & Kress 2010). Hästen kommunicerar 
känslan rädsla genom att den går och gömmer sig i stallet när spindeln kommer fram (se bild 13). 
Socialt och kulturellt kommuniceras ofta spindlar som otäcka och farliga men i användarens tolkning 
av kommunikationen så kan spindeln ha innebörden av att vara söt och snäll. Affordance i denna 
händelse blir då något annat än vad som avses. Min tolkning är, med appens syfte som bakgrund, att 
händelsens multimodala kommunikation ger användaren handlingsutrymme att tolka händelsen på 
flera olika sätt. Kommunicerar en spindel något positivt för användaren så innebär händelsen 
förmodligen inte att betydelsen av spindeln förändras utan att den vidgas till att även ha innebörden av 
att det finns de som inte tycker om spindlar.  

 

   
Screenshots från Grow Life och Upptäck! Alfons Åberg (© 2017, Gro Play) 

Upptäck! Alfons Åberg har som tidigare nämnts inslag relaterade till hållbarhetsfrågor men vilken 
affordance ger appen relaterat till lärande för hållbar utveckling? Inslag som att så och skörda, som 
finns i både Grow Life och Upptäck! Alfons Åberg, ger användaren ett handlingsutrymme (jfr. 
Selander & Kress 2010). Händelseutveckling kan av användaren påverkas genom att den kan välja, 
vill jag så eller inte. Vad händer om jag inte gör det? För att kunna göra vännerna glada måste jag ha 
något att ge dem att äta och sår jag inte så kan jag inte skörda. Min tolkning är att oavsett om själva 
handlingen vid tidigare tillfälle har analyserats till att relatera till hållbarhetsfrågor så innebär det inte 
för användaren, just här och nu, att aktiviteten i sig kommunicerar hållbarhet (jfr. Selander & Kress 
2010). Användarens tolkningsföreträde skulle kunna innebära en syn på aktiviteten som att endast vara 
en möjlighet till att få progression i spelet.   
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Bild 14 och 15. Screenshots från Dr. Panda Hoopa city 2 is the copyright of Dr. Panda Ltd och Grow Life (© 
2017, Gro Play) 

Även lek- och lärappen Dr. Panda Hoopa city 2 ger, enligt min tolkning, en begränsad affordance i 
lärande för hållbar utveckling beroende av användarens tidigare förståelse i förhållande till vad appen 
kommunicerar multimodalt (jfr. Selander & Kress 2010). Relationen att bygga en stad till flodhästen 
och hans vänner med hjälp av olika byggnader har tidigare kopplats till hållbarhetsfrågor men i barns 
meningsskapande är frågan om appen verkligen kommunicerar detta? Till exempel så är det möjligt att 
bygga vindkraftverk men de har ingen annan funktion i spelet än som byggnad (se bild 14). För att ge 
affordance i lärande för hållbar utveckling tänker jag att byggnadens funktion kunde ha förstärkts 
genom att till exempel visa på vad elen, som genereras av vindkraftverket, kan användas till. Något 
som kommuniceras i appen Grow Life där vindkraftverk laddar batteri som användaren sen kan 
använda till eldrivna saker (se bild 15). 

Diskussion  
I föreliggande studie har jag valt att analysera lek- och lärappar, för barn i förskoleåldern, och deras 
potential till att skapa intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor. Studiens forskningsfrågor är.  

• Vilken potential har lek- och lärappar till att skapa engagemang för hållbarhetsfrågor? 

• Vilken affordance ger lek- och lärappar i lärande för hållbar utveckling? 

Analysen visar att de appar som utgjort underlag för studien berör tillsammans hållbarhetsfrågor från 
alla tre dimensioner, den ekologiska, ekonomiska och sociala. Apparnas potential till att skapa 
engagemang för hållbarhetsfrågor har identifierats som positivt men graden av motivation och 
engagemang skiljer sig åt för de olika apparna. Vidare visar studien på att lek- och lärappars möjlighet 
till affordance i förhållande till hållbarhetsfrågor är beroende av vilket handlingsutrymme appen ger 
användaren och hur appens multimodala kommunikation tolkas och förstås av mottagaren. 
 
Begreppet hållbar utveckling delas in i tre dimensioner. Den ekologiska, den ekonomiska och den 
sociala. Alla lika viktiga och den ena utesluter inte den andra. Att hållbar utveckling dessutom anses 
vara ett komplext och svårdefinierat begrepp har nämnts tidigare i denna studie (jfr. Ärlemalm-Hagsér 
2012, s.14). Vilket jag som författare av denna studie understryker. En utvald aktivitet i en lek- och 
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lärapp har inte alla gånger varit enkel att placera in i en dimension. Möjligt är att mina förkunskaper i 
förhållande till de tre dimensionerna inte är tillräckliga.  

Vid analys av studiens sex lek- och lärappar har det bedömts att alla tillsammans på något sätt belyser 
de tre dimensionerna. Den ekologiska dimensionen har bedömts vara enklast att identifiera. Jag tänker 
att det kan bero på att det är den av de tre som oftast görs synlig och poängteras i vardagen och därmed 
är enklast att relatera till. Men är det av vikt att kunna peka ut exakt vad det är för komponenter i en 
lek- och lärapp som tillhör respektive dimension? Den frågan kan besvaras med både ja och nej men 
sett ur förskolans perspektiv så ställer jag mig frågande till om det verkligen är väsentligt? Enligt 
nuvarande läroplan (Skolverket 2011, s. 10) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar 
förståelse för hur kretslopp fungerar, hur naturen, samhället och människor påverkar varandra och det 
uppdraget anser jag kan utföras utan att förskolans pedagoger har fullkomlig överblick av vilka delar 
som hör till vilken dimension. Förståelsen för begreppet hållbar utveckling och en övergripande 
kunskap om de olika dimensionerna anser jag dock vara av betydelse för att pedagogen ska ha 
möjlighet till att erbjuda barn i förskolan ett lärande för hållbar utveckling. Är syftet med aktiviteten 
att erbjuda ett lärande för hållbar utveckling krävs det att pedagogen besitter en förkunskap om 
begreppet hållbar utveckling. Tidigare forskning pekar på vikten av att ge barn inflytande och 
möjlighet till delaktighet i lärande för hållbar utveckling (jfr. Caiman: Davis; Mackey; Ärlemalm & 
Hagsér) och brister pedagogens kunskap gällande begreppet minskas möjligheten till att fånga upp 
barns intresse rörande hållbarhetsfrågor.  

Tidigare forskning visar på att det finns fog för att se lärplattan och ett spelbaserat lärande som en 
resurs i undervisning (Prensky 2001a; Shaffer 2007; Squire 2011; Steinkuehler 2010). Lärplattan som 
digitalt verktyg utgör en viktig resurs i barns lärande genom dess unika användningsmöjligheter, 
såsom att den är lättnavigerad, har en mobilitet, ger möjligheter till interaktion och erbjuder fler språk 
utöver det verbala (Beschoner & Hutchinson 2013; Couse & Chen 2010; Falloon 2013). Lärplattan ger 
i sin tur möjlighet till att använda lek- och lärappar. För att lek- och lärappen ska ses som en resurs i 
ett produktivt lärande anses det vara av vikt att appen skapar intresse, motivation och engagemang 
(Fallon 2013; Prensky 2001a). Studiens resultat visar på att lek- och lärappar, baserat på hur de 
uppfyller de olika principerna, skapar olika grad av engagemang. Studiens sex lek- och lärappar har 
analyserats utifrån Prensky’s sex strukturella principer som beskriver vilken grad av engagemang en 
app skapar. Användarens engagemang och lärande är enligt Prensky beroende av varandra och en bra 
lek- och lärapp för spelbaserat lärande bör ha lika delar lärande som möjlighet till att skapa 
engagemang. Han menar även att det är i spelets feedback som lärande uppstår (Prensky 2001a, s. 
121). Stämmer det verkligen? Sett med behavioristiska glasögon är svaret ja men med ett 
socialsemiotiskt synsätt håller jag inte riktigt med. I den del av studien där den strukturella principen 
feedback i lek- och lärappar analyseras identifieras olika vägar hur man kan se på vad som kan vara 
feedback. Enligt Prensky (2001a) så är feedback det som mäter progressionen i spelet för att nå spelets 
mål. Slutsats har dragits att ingen av lek- och lärapparna har ett slutmål men att de har olika delmål 
vilka skapas utifrån vad användaren upplever vara meningsfullt och påverkas av vilket utrymme spelet 
ger. Det som upplevs som feedback för en spelare kanske inte är det för en annan. Lärandet ur ett 
socialsemiotiskt multimodalt perspektiv är något som pågår hela tiden i teckenskapande processer 
(Selander & Kress 2010). Det vill säga att det är inte bara i feedbacken som ett lärande uppstår.  

Synen på spelet i spelbaserat lärande skiljer sig åt. Squire (2011) menar att det har ingen betydelse om 
spelet är anpassat för utbildning eller om det är av kommersiell karaktär. Både Prensky (2001a) och 
Åkerfeldt (2014) anser å andra sidan att utmaningen i ett spelbaserat lärande är att spelets utrymme 
delas mellan lärande och spel. Integreringen av kunskapsinnehåll och utrymmet för reflektion i det 
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digitala spelet menar Åkerfeldt (2014) har betydelse i förhållande till spelets möjligheter för lärande. 
De digitala spelens mekanismer begränsar reflektionsmöjligheterna och det finns svårigheter i att 
integrera ett kunskapsinnehåll vilket även visas i föreliggande studie. Tolkningsutrymmet i lek- och 
lärappar är beroende av användarens sociala och kulturella kontext och hur den multimodala 
kommunikationen kommuniceras med användaren i dess eget meningsskapande. Det som är 
meningsskapande för användaren kanske inte är de mekanismer i lek- och lärappen som kommunicerar 
hållbarhetsfrågor (Kjällander & Moinian 2014). Studien visar att lek- och lärapparna har ett 
kunskapsinnehåll kopplat till hållbarhetsfrågor men att det inte med bestämdhet innebär för 
användaren att det är hållbarhetsfrågor som ligger i fokus för lärandet, här och nu. Jag tänker att för att 
användaren ska kunna få ett lärande för hållbar utveckling så måste den få erbjudanden som 
kommunicerar hållbarhetsfrågor. Även om lek- och lärappen inte innebär ett lärande för hållbar 
utveckling för användaren för stunden så tar den med sig erfarenheter där hållbarhetsfrågor 
kommuniceras som den i andra tolkningsprocesser kan relatera till och ta nytta av. Resonemanget 
belyser vikten av att se lek- och lärappen som en resurs av flera i lärande för hållbar utveckling. 
Användning av digitala verktyg i förskolan utesluter inte användning av mer traditionella resurser som 
till exempel böcker (Falloon 2013).  

Betydelsen för barns möjligheter till delaktighet och inflytande i lärande för hållbar utveckling är 
viktig enligt tidigare forskning (Caiman 2015: Davis 2015; Mackey 2012; Ärlemalm-Hagsér 2012). 
Petersen (2015) menar att genom lek- och lärappen möjliggörs inflytande genom att barnet väljer 
genom vilka teckensystem meningsskapandet sker. Ger lek- och lärappen dessutom möjlighet till att 
skapa eget innehåll möjliggörs barnets inflytande även över hur den vill uttrycka sig med hjälp av 
olika teckensystem. Shifflet, Tooledo och Matton (2012) menar att barn har förmåga till att dra 
paralleller mellan den digitala världen och den verkliga världen. De erfarenheter de gör i lek- och 
lärappen kan de överföra till det verkliga livet. Åkerfeldt (2014) lyfter lek- och lärappens begränsning 
i möjlighet till reflektion som anses vara viktigt i ett lärande. I analysen av lek- och lärappar så 
framgick olika möjligheter till interaktion och att de är begränsade till att vara mellan appen och 
användaren i alla utom en. Beschoner och Hutchinson (2013, s. 22) menar å andra sidan att lärplattan/ 
lek- och lärappar intar en viktig resurs i sociala aktiviteter och att interaktion uppstår mellan barn när 
de får möjlighet att arbeta tillsammans. Genom att erbjuda barnen att tillsammans interagera med lek- 
och lärappen öppnas möjligheter till reflektion, problemlösning och beslutstagande. Makten över 
händelseutvecklingen som Ärlemalm-Hagsér (2012, s. 14) menar ligger hos pedagogen förskjuts med 
lek- och lärappen till barnet. Lek- och lärappens användningsmöjligheter skapar möjligheter för 
användaren att vara kreativ, tänka, lösa problem och ta beslut (Shifflet, Tooledo & Matton 2012). 

Stöd för användande av lärplatta och lek- och lärappar i förskolans verksamhet hittar vi i styrdokument 
som läroplan för förskolan (Skolverket 2011) men även i dokument som till exempel den nationella 
IT-strategin (Skolverket 2016). Digitala verktyg är här för att stanna och utvecklingen går fort framåt 
och föreliggande studie visar på ett sätt att använda sig av digitala verktyg som didaktisk resurs. 
Prensky (2001b) menar att de barn som föds i dag blir digitala infödingar och det är lika naturligt för 
dem att använda sig av en lärplatta som det är att använda en penna. Förskolans pedagoger är däremot 
digitala immigranter, enligt Prensky (2001b), vilket innebär att de inte har samma kunskap och 
förmåga till att använda sig av verktyget. Jag tänker att det kan uppstå tillfällen då pedagogen känner 
en press över att digitala verktyg måste användas för att uppfylla krav från styrdokument och att det då 
lätt sker genom att man sätter en lärplatta i barnens händer men man vet egentligen inte varför. 
Kunskap kring hur och varför användande av lärplattor i verksamheten kan ses som en resurs känns av 
den anledningen som extra viktig. Om pedagogen dessutom har möjlighet att utröna en lek- och 
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lärapps möjligheter till lärande i ett eller flera specifika ämnen kan det ge fler argument för att använda 
sig av appen i undervisningen. Diskussioner kring användande av lärplattor i undervisning är en het 
fråga och en hel del fokus läggs kring frågan om barns skärmtid. Dagens förskolebarn har ofta tillgång 
till en lärplatta hemma och vårdnadshavare kan känna oro inför att barnen tillbringar för mycket tid 
framför skärmen och kan ifrågasätta användandet av dessa i förskolan. I förskolan är det pedagogens 
ansvar att se till att tiden framför skärmen håller sig inom acceptabel tidsram (jfr Alm 2013). Jag 
tänker att fördelarna med att använda sig av lek- och lärappar, som föreliggande studie visar, väger 
upp de nackdelar som kan identifieras. Pedagogens kompetens kring användande av digitala verktyg 
har betydelse för hur eventuella nackdelar kan förhindras/minskas. Min förhoppning är att 
föreliggande studie kan bidra till att öka pedagogers kompetens kring hur man kan urskilja en bra lek- 
och lärapp från en medioker lek- och lärapp och hur de kan utgöra en kompletterande didaktisk resurs i 
verksamheten. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi lever i en allt mer digitaliserad värld och med bakgrund i Prensky’s (2001b) myntade uttryck om 
digitala infödingar och immigranter så anser jag att det har stor betydelse för mig som förskollärare 
och digital immigrant att ha kunskap om lek- och lärappars möjligheter som resurs i ett lärande. Inte 
bara i förhållande till hållbar utveckling utan i överlag för ett spelbaserat lärande. Att erbjuda lek- och 
lärapparna innebär inte per automatik att lärande för hållbar utveckling uppstår men att inte erbjuda 
dem kan innebära att vi missar en didaktisk resurs som kan vara meningsskapande för individen. 
Observation, reflektion och utvärdering av resursen blir viktig för att utröna vilken affordance den ger. 
Pedagogens kompetens både då det rör kunskap i hållbarhetsfrågor och digitala verktyg har betydelse 
för vilken affordance lek- och lärappar har i lärande för hållbar utveckling. Pedagogen behöver 
kunskap om den digitala teknologin och hur den kan användas i förskolan för att kunna ge barnen 
möjlighet till att bli digitala samhällsmedborgare. Denna studies resultat visar på att lek- och lärappar 
kan vara en resurs i lärandet och hur man med ett analysverktyg kan ta reda på om en lek- och lärapp 
är bra utifrån ett valt lärandeområde och att det då kan fylla en funktion som komplement till de mer 
traditionella lärandeverktygen. Det är viktigt att se det spelbaserade lärandet som ett komplement i 
undervisning.  
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Slutsatser 
I min undersökning av lek- och lärappar och om de skapar engagemang i förhållande till 
hållbarhetsfrågor och vilken affordance de ger i lärande för hållbar utveckling har dessa slutsatser 
dragits:  

• Lek- och lärappar skapar engagemang men graden av engagemang relaterade till 
hållbarhetsfrågor ser olika ut beroende av hur lek- och lärapparnas mekanismer kommunicerar 
ett kunskapsinnehåll och hur den teckenskapande individen tolkar och förstår innehållet i 
relation till vad som är meningsfullt just här och nu.  

• Lek- och lärappars affordance, i förhållande till lärande för hållbar utveckling, är bundet till 
användarens sociala och kulturella kontext. Det kunskapsinnehåll som lek- och lärappen har 
tilldelats i syfte till ett lärande inom ett ämne kan för individen förbigås i samband med 
tolkningsprocessen av den multimodala kommunikationen i lek- och lärappen. Det som är 
meningsskapande för individen kan vara relaterat till andra mekanismer i lek- och lärappen.  

• Kunskap om begreppet hållbar utveckling och hur digitala verktyg kan användas som en 
kompletterande resurs i lärande för hållbar utveckling har betydelse för vilken affordance lek- 
och lärappen ger i lärande för hållbar utveckling. I det didaktiska arbetet är det viktigt att se 
lek- och lärappen som ett komplement till mer traditionella resurser, till exempel böcker.  

 

Vidare forskning 
Lärande för hållbar utveckling kommer även i framtiden att vara ett högaktuellt ämne och troligen 
kommer det även att förtydligas i förskolans läroplan. Föreliggande studie har öppnat upp många 
funderingar kring spelbaserat lärande i förskolan både i förhållande till lärande för hållbar utveckling 
men även för andra ämnen. Både forskningsområdet spelbaserat lärande och forskningsområdet 
lärande för hållbar utveckling har ”hål” som behöver fyllas och det skulle vara intressant att utöka 
studiens forskningsområde genom att föra ut denna studies forskningsfrågor i förskolans verksamhet 
genom att observera och intervjua barn och pedagoger i ett spelbaserat lärande i hållbarhetsfrågor.  
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Bilaga 1. Brev till utvecklare 
 
Hej! 

Jag är förskollärarstudent som skriver examensarbete på Stockholms universitet om lek- och lärappar 
och deras möjlighet till lärande för hållbar utveckling. Mitt syfte med studien är att undersöka olika 
lek- och lärappar och vilken möjlighet de ger till ett lärande för hållbar utveckling inom alla 3 
dimensioner (ekologi, ekonomi, socialt). För att illustrera detta så skulle jag vilja använda screenshots 
(eller eventuella bilder ni har i ert presskit) från appen XXXX.  Får jag tillstånd att använda era bilder 
eller screenshots för detta syfte? 

Min studie kommer att publiceras på Stockholms universitets databas, DIVA, i juni 2017. Jag är därför 
tacksam om ert svar inte dröjer. 

Vänligen 

Susanne Henne 

 

 

Hi, 

I'm a student enrolled at Stockholms University's preschool teacher program and as of right now 
writing on my thesis "The digital sustainable child". The purpose for this thesis is to look into different 
apps and what possibilities they give for education for sustainable development within three 
dimensions (evironment, economy, society). To illustrate these points in my thesis I'd like to use my 
own screenshots and/or any press images you have of your app/s xxxx. May I have your permission to 
do so? 

Kindly ask for your answer as soon as possible as the thesis will be published in Stockholm 
University's thesis database DIVA in June 2017. 

Regards  
Susanne Henne 
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Bilaga 2. Svar från utvecklare 
Tinybop 
Hi Susanne, 
 
No problem, you are welcome to use Tinybop images for your thesis. 
 
Best, 
Kristen 
 
Peppy Pals 
Hej Susanne, 
 
Vad roligt! Du får mer än gärna använda Peppy Pals som exempel. Här har du en samling av screenshots 
från alla spel. 
 
Just nu håller vi på att utveckla Peppy Pals som läromedel till förskolor/skolor och jobbar bland annat med 
Ellagårdsskolan och Sollentuna kommun. Vi hade gärna uppskattat din feedback som pedagog.  
 
Får vi bjuda dig på en fika i maj på vårt kontor på Birger Jarlsgatan 57 i utbyte mot dina tankar? Här kan du 
se hur vi lagt upp en pilot.  
 
Trevlig Valborg, 
 
Paulina Olsson 
Co-Founder & CMO 
+46739410251 
www.peppypals.com 

Blog: http://peppypals.com/swedish-blog/ 
Facebook: https://www.facebook.com/PeppyPals 
Twitter: @peppypals 
 
Gro Play 
 
Hej Susanne, 
 
Ja det ger vi tillstånd till.  
Du får gärna skicka länk till ex-arb när det är publicerat.  
 
Mvh 
Kristian 

Dr. Panda 

Hello Susanne, 

Thanks for taking the time to contact us at Dr. Panda.  

Generally this is fine, as long as you attribute game to Dr. Panda. We do not have a set format for this, 
but near or on the screenshots it must read that "Hoopa City 2 is the copyright of Dr. Panda Ltd". 

Let us know if you have any other questions, we're happy to hear them! 

Best regards, 

Paul, Dr. Panda Team 
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