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Sammanfattning 

Enligt tidigare undersökningar använder merparten av lärarna i den svenska skolan digitala applikationer för 

att höja elevernas motivaton till det arbete som sker i klassrummet, men för att få en bra kvalitet på 

undervisningen bör det finnas en bra balans mellan motivation och lärandet. Tidigare forskning har påvisat 

att digitala resurser så som digitala applikationer både kan motivera, stödja elevernas lärande, samt stävja 

störande beteende, vilket kan påverka elevernas utveckling av lärandet i en positiv riktning.  

 

Syftet med denna studie är därmed att undersöka vilken attityd och kunskapssyn klasslärare och speciallärare 

har till språkutvecklande applikationer i undervisningen. De forskningsfrågor som studien söker svar på är: 

Varför använder lärarna språkutvecklande applikationer? Vilka för- och nackdelar finner lärarna vid användning av 

språkutvecklande applikationer?  

 

För att kunna få svar på studiens syfte och forskningsfrågor har kvalitativa intervjuer gjorts, där fyra 

informanter från olika skolor har intervjuats enskilt. Informanterna som intervjuades i denna studie arbetade 

som klasslärare eller speciallärare med inriktning mot elever i de lägre årskurserna. Den empiri som samlades 

in har sedan ställts emot studiens forskningsöversikt och det teoretiska ramverket som i denna studie är den 

behavioristiska, den kognitiva och den sociokulturella lärandeteorin. 

 

Studien visar att lärarna i denna studie har samma undersyfte till varför de använder sig av språkutvecklande 

applikationer i undervisningen, vilket är att språkutvecklande applikationer har en tendens till att motivera 

eleverna och deras arbete i undervisningen. Likaså visar studien på en skillnad gällande klasslärarnas och 

speciallärarnas attityd och kunskapssyn till språkutvecklande applikationer i undervisningen. Klasslärarna 

har en tendens till att använda språkutvecklande applikationer mer som ett kompensatoriskt verktyg, just 

för att kunna frigöra sig och undervisa andra elever. Speciallärarna har en tendens till att använda 

språkutvecklande applikationer mer som pedagogiska verktyg, just för att kunna hjälpa eleverna att utveckla 

sitt lärande på ett mer effektivt sätt med hjälp av de semiotiska resurser som applikationerna erbjuder.  

 

Genom att lärarna har olika syften till varför de använder sig av språkutvecklande applikationer kan det ses 

att detta påverkar även lärarnas syn på hur elevernas lärande kan utvecklas med hjälp av språkutvecklande 

applikationer. Klasslärarna som eftersträvade att kunna frigöra sig mer i undervisningen förespråkade ett 

belöningssystem baserat på behavioristiska undertoner, samtidigt som speciallärarna som inte behövde 

frigöra sig på samma sätt som klasslärarna, fokuserade mer på vad de språkutvecklande applikationerna 

kunde erbjuda eleverna och dess lärande. Genom att speciallärarna fokuserar mer på hur olika semiotiska 

resurserna påverkar elevernas lärande, finns det en anledning att tro att dessa lärare äger en syn på lärandet 

som bygger mer på ett sociokulturellt perspektiv.  
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Med detta resultat kan det därför misstänkas att lärarnas olika förutsättningar till att bedriva en undervisning, 

så som antalet elever och skolans satsning på kvalitativt bra språkutvecklande applikationer även kan styra 

lärarnas attityd och kunskapssyn gällande språkutvecklande applikationer i undervisningen. 

 

Nyckelord: Språkutvecklande applikationer, Digitala resurser, Digitala läromedel, Klasslärare, Speciallärare 

och lärandeteorier. 
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Inledning 

Jag minns än idag när jag började högstadiet i början på 1990-talet och vi skulle få ha datalektioner en gång 

i veckan. Den glädjen som fanns till att få gå in i datasalen och bekanta mig med den digitala ”burken” som 

gjorde skrivningen till en dröm, går nog inte att förklaras för barn i dagens samhälle. Fastän det fanns datorer 

i skolan även på min tid, har utvecklingen av digitala resurser och program gått framåt i en otrolig fart om 

man jämför med de program vi hade att tillgå. På min tid hade vi bara Windows Word som vi fick arbeta 

med, jämfört med dagens uppsjö av program och webbsidor som eleverna kan arbeta med i undervisningen.  

 

Likaså kan det ses att tillgängligheten har blivit bättre gällande digitala resurser i dagens skolor. Idag finns 

allt ifrån några enheter till hela klassuppsättningar av digitala resurser som kan delas med andra klasser, samt 

att det även finns vissa skolor där man arbetar med 1:1 metoden, vilket innebär att alla elever har tillgång till 

en egen dator (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 23; Skolverket, 2016a, s. 4-5, 10). Fastän att tillgängligheten 

har ökat när det gäller digitala resurser är skillnaden fortfarande stor mellan skolorna i Sverige, men det finns 

dock en ambition av att tillgängligheten skall bli bättre inom en snar framtid (Skolverket, 2016a, s. 4–5; 

Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 43–48). 

 

Trots att digitala resurser som Ipads och datorer börjar få en bättre spridning ute i skolorna i Sverige kan 

det ändå ses att tillgängligheten av digitala läromedel som exempelvis språkutvecklande applikationer 

varierar stort bland både skolor och lärare. Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund utförde 2016 

framgår det att ungefär hälften av de tillfrågade lärarna saknade helt tillgång till digitala läromedel, samt att 

det var lika många lärare som ansåg att skolan inte hade tillräckligt med resurser till att köpa in digitala 

läromedel som behövdes i undervisningen. Det som var anmärkningsvärt i denna undersökning var att 

endast 1 av 10 lärare ansåg att de digitala läromedlen de hade tillgång till var kvalitativt intressanta för 

undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2016a, s. 4). Enligt Fahlén och Stenholt-Vernerson (Lärarnas 

Riksförbund, 2016b) tar inte skolorna sitt ansvar när det gäller att tillgodose lärare med bra och gedigna 

digitala läromedel som kan fungera som pedagogiska verktyg i undervisningen. Fahlén och Stenholt-

Vernerson (Lärarnas Riksförbund, 2016b) konstaterar att det finns en attityd bland skolor och dess ledning 

att digitala läromedel helst skall vara billiga och gärna gratis. Detta kan påverka skolornas prioritering av 

digitala läromedel, samt lärarnas förutsättningar till att skapa en god pedagogisk undervisning till alla elever 

(Lärarnas Riksförbund, 2016b). Att det är en begränsad tillgänglighet på vissa skolor beror på att digitala 

resurser är en kostsam investering för skolorna om det jämförs med traditionella läromedel som böcker, 

papper och pennor (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 20, 22). När skolor gör digitala satsningar i verksamheten 

bidrar det ofta till att skolorna är tvungna att sortera och prioritera bland de utgifter som redan finns. Detta 

kan enligt Lärarnas Riksförbund (2016b) och Fleischer och Kvarnsell (2015) resultera i att vissa områden i 

skolan får ta ett steg tillbaka som exempelvis digitala läromedel och lärartätheten i klassrummen (Lärarnas 

Riksförbund, 2016b; Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 20, 22-23).  
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Vid mitt förra självständiga arbete använde några av lärarna språkutvecklande applikationer i 

undervisningen, just för att utveckla elevernas muntliga förmåga. Lärarnas motivering till varför de använde 

sig av språkutvecklande applikationer i undervisningen grundade sig på elevernas intresse för IT och 

belöningar som fanns i applikationerna. Att dessa lärare värderade elevernas intresse för IT och 

belöningssystem högt, hade sin grund i att dessa två aspekter höjde elevernas motivation till lärandet rejält 

(Dahlberg & Chaba, 2017, s. 33, 49-50). Jag blev därmed intresserad av att gå mera på djupet att undersöka 

lärarnas argument för att använda språkutvecklande applikationer i undervisningen gällande elever i de yngre 

årskurserna. Används det enbart för att höja elevernas motivation eller finns det något specifikt i den 

språkutvecklande applikationen som kan hjälpa eleverna att utveckla språkliga förmågor i en positiv riktning?  

 

Att jag fokuserar på att undersöka varför lärarna i de yngre årskurserna använder sig av språkutvecklande 

applikationer i undervisningen, grundar sig främst på att jag själv skall undervisa elever i de yngre 

årskurserna. Ytterligare en motivering till varför jag valde de yngre årskurserna var även för att de flesta 

undersökningar som har gjorts gällande digitala resurser och undervisning har fokuserat på äldre elever, 

vilket har bidragit till att det inte finns mycket forskning kring yngre elever och digitala resursers påverkan 

på lärandet. 
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Bakgrund 

Vid en översiktlig analys av dagens läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) gällande 

digitala resurser kan det ses att alla elever skall få möjlighet att lära sig att använda modern teknik för att 

söka kunskap, kommunicera, skapa och utveckla sitt lärande då vårt nutida samhälle blir allt mer digitaliserat 

och kräver det (Skolverket, 2011, s. 13, 14). Utan kunskap och kompetens gällande digitala resurser har 

människor svårt att klara sig i dagens samhälle, då mycket sker med hjälp av digitala resurser som exempelvis 

mail, pengaöverföringar, betala fakturor och hyror (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 13-15). För att skolans 

alla elever skall ha möjlighet att utveckla både kunskap och IT-kompetens har skolorna på senare år börjat 

satsat rejält på digitala resurser i undervisningen. Satsningen har lett till att skolor runt om i Sverige har börjat 

köpa in digitala resurser som exempelvis Ipads och datorer till den verksamhet och undervisning som 

bedrivs (Basaran, 2016, s. 9; Skolverket, 2016a, s.3). 

 

Enligt Skolverket (2015a) anser lärare till stor del att användning av digitala resurser i undervisningen höjer 

elevernas motivation till arbetet, jämfört med den traditionella arbetsformen med läroböcker, papper och 

penna (Skolverket, 2015a). Detta påpekar även Hylén (2013) i sin studie. Enligt Hylén (2013) skapar digitala 

resurser en motivation och ett engagemang över det som skall arbetas med i undervisningen (Hylén, 2013, 

s. 24). Enligt Skolverket (2016b) bör läraren dock ha ett kritiskt förhållningssätt mot de digitala 

lärandeapplikationer som används i skolan, då lärandeapplikationer till stor del enbart fokuserar på att höja 

motivationen hos eleverna. Skolverket (2016b) menar att läraren i sin undervisning bör analysera 

lärandeapplikationer som hen använder i sin undervisning, just för att få syn på hur motivation och lärandet 

samspelar med varandra (Skolverket, 2016b).  

 

För att eleverna skall kunna utveckla sitt lärande i en positiv riktning där det skapas en bra balans mellan 

motivation och lärandet, är det viktigt att eleverna får möta kvalitativt intressanta digitala läromedel. Enligt 

Lärarnas Riksförbund (2016a) kan det konstateras att lärare har olika tillgång till bra digitala läromedel som 

innehar en hög kvalitet, vilket kan påverka elevernas utveckling av lärandet negativt, då lärandet kanske inte 

alltid hamnar i fokus. Avsaknaden av kvalitativt intressanta digitalt läromedel har visat bero på skolans 

huvudmän föredrar läromedel som är billiga eller allra helst gratis (Lärarnas Riksförbund, 2016, s. 4, 6 - 11). 

Beroende på skolornas inställning till digitala läromedel kan det resultera i att lärarna upplever en orättvisa 

och frustration kring användande av digitala läromedel i undervisningen, då de digitala läromedlen som 

lärarna har tillgång till inte alltid uppfyller lärarnas förväntningar och krav. Lärarnas Riksförbund (2016a) 

påpekade i sin undersökning att lärarnas orättvisa tillgång av digitala resurser och digitala läromedel med 

hög kvalitet kan påverka lärarnas attityd och användning av digitala läromedel i undervisningen (Lärarnas 

Riksförbund, 2016, s. 4, 6 - 11).  
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Lärares användning och inställning till digitala resurser i undervisningen 

När nya pedagogiska verktyg införs i skolan och i dess verksamhet kan lärarnas bemötande variera stort 

beroende på deras inställning till det nya och okända. När dataundervisningen infördes i skolan under 1980-

talet med den nya läroplanen (Lgr 80) kunde det synliggöras att den befintliga lärarkåren delades in i två 

grupper. Ena gruppen såg det positiva med att införa IT i undervisningen, samtidigt som den andra gruppen 

av lärare var oroliga och skeptiska mot det nya som kom antågande. Den positiva gruppen såg den nya 

teknikens möjligheter till att på nya sätt utveckla och förbereda eleverna till arbetsmarknaden, samtidigt som 

de negativa fokuserade mer på teknikens begränsningar och tröghet som skulle kunna påverka de yngre 

elevernas kunskapsutveckling på ett negativt sätt jämfört med den traditionella undervisningen. (Fleischer, 

2013, s. 15-17; Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 39-43). 

 

 I slutet av 1990-talet satsade regeringen mycket på att försöka bryta den stora klyftan som fanns mellan 

lärarna och deras inställning till digitala resurser. Genom denna satsning som kom att kallas för ITiS fick 

lärarna genomgå en kompetensutveckling med en personlig dator, samt tre veckors heltidsstudier kring IT 

och undervisning. Detta resulterade i att lärarna tyckte sig ha fått nya insikter och kunskaper kring IT och 

undervisning och kände sig därmed mer trygga till att använda IT i undervisningen. Något som dock oroade 

lärarna vid användning av digitala resurser i undervisningen efter denna kompetenssatsning var att lärarna 

tyckte att de fick mindre kontroll över eleverna och deras arbete (Fleischer, 2013, s. 21).  

 

Efter ITiS 2002, skapades det ytterligare ett projekt för att stävja lärarnas ovilja till digitala resurser i 

undervisningen. Vid denna satsning var det Skolverket som examinerade lärarna. I projektet genomgick 

lärarnas deltagande enskilt med hjälp av filmer, övningar och inlämningsuppgifter som fanns på Skolverkets 

hemsida. Fokuset vid denna satsning låg på att utveckla lärarnas kompetens gällande att behärska 

programvara och göra det smidigare för lärarna att presentera ett ämnesinnehåll med hjälp av text, bilder 

och ljud (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 49).  

 

Värt att notera är att efter dessa satsningar från regeringens sida var att det endast var 40 procent av lärarna 

som tyckte sig ha användning av datorer som ett pedagogiskt verktyg, samtidigt som ca 80 procent av lärarna 

ansåg att de var positiva till att använda IT i undervisningen (Fleischer 2013, s. 22) Att det var hela 80 

procent som ansåg sig vara positiva kan troligtvis förklaras med detta citat av Karlsohn (2009) som finns 

citerat i Fleischer och Kvarnsell (2015): 

 

Mot bakgrund av det övergripande teknikaffirmativa idékonglomerat som dominerade den 
svenska offentligheten, och det externa tryck mot skolan som därmed förelåg, är det inte 
långsökt att tolka den höga andelen allmänt positiva lärare som ett uttryck för åtminstone 
ytlig internaliseringen av samtidens dominerande idéer på den muntliga bekännelse nivå. 
Mången lärare var med säkerhet påverkade av vad som skedde i samhället. Att positivt 
inställda lärare inte sällan kunde kvittera ut högre lön än negativa och kritiska kollegor är 
också en faktor som måste vägas in i tolkningen. 
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  (Karlsohn, 2009, citerad i Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 51) 

Enligt enstudie som Hylén gjorde 2013 kan det ses att de svenska lärarna anser att de har liknande eller till 

och med bättre IT-kompetens än sina internationella kollegor i Europa. Trots detta har de svenska lärarna 

fortfarande idag mindre motivation till att använda digitala resurser i undervisningen jämfört med sina 

internationella kollegor (Hylén, 2013, s. 28). Enligt Hylén (2013) är dagens grundskollärare fortfarande 

skeptiska till en digitaliserad undervisning, vilket kan förklaras med att knappt hälften av grundskolans 

lärarkår anser att digitala resurser är viktiga pedagogiska verktyg i undervisningen. Därmed kan det ses att 

fastän digitala resurser både har ökat och funnits tillgängliga i den svenska undervisningen under en längre 

tid, så har inte lärarnas inställning till digitala resurser förändrats något nämnvärt (Hylén, 2013, s. 28).  

 

Lärarnas inställning och användning av digitala resurser i skolan påverkas inte enbart av lärarnas egna 

attityder utan lärarnas inställning till digitala resurser kan även påverkas av skolornas inställning till digitala 

resurser. Att skolans egna attityd kan påverka lärarnas attityd och användning av digitala läromedel diskuterar 

även Perselli (2014). Enligt Perselli (2014) är det skolans bristfälliga tillgång av digitala resurser, digital 

uppkoppling mot internet, samt skolans digitala resursers relevanta innehåll som påverkar lärarnas val av 

användning av andra resurser i sin undervisning (Perselli, 2014, s. 31). Perselli (2014) menar därmed att 

lärarens erfarenheter och förutsättningar i undervisningen kan påverka lärarens attityd till att använda digitala 

resurser i undervisningen (Perselli, 2014, s. 31).  

 

Något som även framkom vid läsning av en studie av Mishra och Koehler (2006) var att vissa lärares 

motstånd till att använda digitala resurser i undervisningen grundade sig på att det både var tidskrävande 

och arbetsamt att använda digitala resurser i undervisningen (Mishra & Koehler, 2006, s. 7). Att digitala 

resurser och digitala läromedel kan vara tidskrävande kan även styrkas med den undersökning 

Lärarnas Riksförbund gjorde år 2016. Genom att det knappt fanns tillgång till digitala läromedel med hög 

kvalitet, resulterade det i enligt undersökning att läraren fick lägga ner mycket tid på att skapa egna digitala 

läromedel till eleverna (Lärarnas Riksförbund, 2016a, s. 10; Lärarnas Riksförbund, 2016b). Enligt 

undersökningen la den enskilde läraren upp till cirka 80 timmar av sin enskilda arbetstid per år till att skapa 

digitala läromedel, vilket var en tid som läraren istället skulle kunna ha lagt på undervisningen (Lärarnas 

Riksförbund, 2016a, s. 4).  
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Syfte och frågeställningar 

Då det under läsning av artiklar och annan litteratur har framkommit att lärarna i skolorna använder en 

varierad uppsättning av kvalitativt bra digitala läromedel i undervisningen, avser jag i denna studie att 

undersöka om klasslärare och speciallärares attityd och kunskapssyn till språkutvecklande applikationer 

skiljer sig åt beroende på de förutsättningar de kan ställas inför vid undervisning av elever i de yngre åldrarna? 
 

 

För att få svar på undersökningens syfte kommer dessa frågor att besvaras: 

 

1 Varför använder lärare språkutvecklande applikationer? 

 

2 Vilka för - och nackdelar finner lärarna vid användning av språkutvecklande applikationer? 

 

 

Begreppsförklaring: språkutvecklande applikationer 

I denna studie sammanfattas språkutvecklande applikationer som en applikation som eleverna kan använda 

för att öva sin språkliga förmåga. Det kan vara en applikation där eleverna exempelvis övar på att läsa, lyssna 

på texter, skriva, stava ord samt övar på sin läsförståelse genom att svara på frågor. Språkutvecklande 

applikationer kan var allt från renodlade skrivpogram med talsyntes till applikationer som fungerar mer som 

digitaliserade spel där eleverna avancerar till olika nivåer genom att klara av de uppdrag som de ställs inför i 

den språkutvecklande applikationen. 
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Forskningsöversikt 

Här i forskningsöversikten kommer tidigare forskning återges gällande digitala resurser och dess eventuella 

påverkan på lärandet hos elever i de yngre årkurserna. Litteraturen som har studerats är den litteratur vi 

tidigare har arbetat med under grundlärarprogrammet F-3, men för att få en djupare grund i denna 

undersökning har litteraturen kompletterats med annan relevant litteratur och andra forskningsartiklar som 

berör digitala resurser och dess användning och påverkan i undervisningen. Dock har det visat sig att det 

finns få svenska forskningsstudier gällande användning av digitala resurser i grundskolans lägre årskurser. 

En förklaring till detta kan enligt Blomgren (2016) bero på att digitala resurser i skolverksamheten är relativt 

nytt och att det därmed inte har hunnits gjort några studier inom området, som i nuläget kan ge ett relevant 

resultat (Blomgren, 2016 s. 21). Därav har även nationella och internationella forskningsartiklar gällande 

digitala resurser i äldre årskurser använts för att bredda forskningsöversikten. 

 

Digitala medier och undervisning 

De första digitala läromedlen som kom ut på marknaden hade sin grund i det behavioristiska perspektivet, 

då användandet av dessa digitala läromedlen fokuserade mycket på traditionella drillövningar som i stor sett 

hade flyttats över från traditionella läromedel. Idén till denna utformning var enligt Lantz-Andersson och 

Säljö (2014) att eleverna skulle kunna utveckla sitt lärande på egen hand, genom att det digitala 

”programmet” skulle kunna individanpassas efter elevernas olika lärostilar. Motivationen till att använda 

digitala medier för att individanpassa undervisningen genom drillövningar kan än idag förkomma bland 

lärarna (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 19-20). Dock kan det enligt Lantz och Säljö (2014) ses att det är 

svårt att skapa digitala ”program” där eleverna på egenhand kan skapa och utveckla sin kunskap 

självständigt, då lärandet är en mångfasetterad process som innehåller olika typer av färdigheter, kunskaper 

och insikter. Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar att läraren bör i sin undervisning stötta och handleda 

sina elever för att hjälpa eleverna i dess kunskapande, samt för att se att elevernas kunskapsutveckling går i 

en positiv riktning. Enligt Lantz-Andersson och Säljö (2014) kan det vara svårt för eleven att själva veta hur 

de skall arbeta med digitala program i ett pedagogiskt syfte. Därmed kan det ses att det inte alltid är enkelt 

och effektivt att flytta över ett stoff från en typ av läromedel till en annan typ av läromedel, samt att en 

lärare bör reflektera och använda sin professionella kompetens över läromedlets innehåll och utformning, 

just för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov (Lantz-Andersson & 

Säljö, 2014, s. 20).  

 

Enligt Hylén (2007) finns det digitala resurser/applikationer som är kopplade till tryckta läromedel, vilket 

kan resultera i att lärare på ett enklare sätt kan föra in språkutvecklande applikationer i undervisningen. Men 

eftersom det råder en brist på både digitala resurser och digitala läromedel i skolan, ökar risken att lärare 

använder sig av exempelvis andra digitala läromedel som möjligtvis inte är framtagna ur ett pedagogisktsyfte, 
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vilket då kan leda till att eleverna inte alltid får den bästa tilltänkta pedagogiska undervisningen (Hylén, 2007 

s. 22, Mishra & Koehler, 2006, s. 16; Perselli, 2014, s.34) 

 

Hur digitala resurser kan kopplas samman till pedagogiska funktioner kan diskuteras, men enligt Robert 

Taylor (1980) finns det tre grundläggande sätt. Det första grundläggande sättet är att den digitala resursen 

kan fungera som en handledare då den digitala resursen presenterar ett stoff som kräver en respons. Detta 

kan förklaras med att när den digitala resursen har presenterat ett stoff inväntar den en respons från eleven. 

När eleven svarar värderar resursen svaret för att sedan kunna välja ut ett ytterligare lämpligt stoff som 

eleven kan arbeta med och ge respons på. Genom att resursen väljer ut stoff efter elevernas respons kan det 

ses att resursen fungerar som en handledare i den aktuella undervisningssituationen (Taylor, 1980; Lantz-

Andersson & Säljö, 2014, s. 24). Det andra grundläggande sättet att se på digitala resurser i undervisningen 

som en pedagogisk funktion är att resursen kan fungerar som ett stödjande verktyg. Detta kan exempelvis 

vara olika ordbehandlingsprogram, kartverktyg inom geografi samt informationssökande verktyg. Dessa 

verktyg kan motivera eleverna då det tar kortare tid att exempelvis söka kunskap och redigera en text (Taylor, 

1980; Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 24). Det tredje och sista grundläggande sättet att se på digitala 

resurser och dess pedagogiska funktion är att resursen bidrar med att eleven är aktiv. Detta kan synliggöras 

med att eleven kan styra resurserna vid skapandet av något, det vill säga att eleven lär sig att prata med den 

specifika resursen via exempelvis programmering. Genom att eleverna lär sig att förstå den digitala resursen 

och dess språk som exempelvis programmering kan eleverna enligt Taylor (1980) utveckla sitt eget tänkande, 

då eleverna lär sig hur man lär sig, samt hur dessa verktyg fungerar och lär (Taylor, 1980; Lantz-Andersson 

& Säljö, 2014, s. 24). 

Digitala spel i undervisningen  

Något som också kan ses som ett pedagogiskt verktyg som ökar elevernas motivation till lärandet är 

användandet av digitala spel i undervisningen (Kantosalo, 2013, 26). Språkutvecklande applikationer kan 

ibland klassas som en typ av digitala spel, då eleverna uppmanas att lösa uppgifter för att kunna avancera till 

nästa nivå. Gee (2003) anser att de utmanande uppdrag och problem som eleverna ställs inför vid spelande 

av digitala spel kan motivera eleverna, då eleverna blir utmanade efter deras egna förutsättningar och 

kunskapsnivå på ett mer anpassat sätt än i den traditionella undervisningen (Gee, 2003, s. 4). Squire (2002) 

och Linderoth (2004) menar att användning av digitala spel i undervisningen även kan hjälpa eleverna att 

utveckla en förståelse över de företeelser som representeras i det specifika spelet med hjälp av sina egna 

erfarenheter. Squire (2002) och Linderoth (2004) menar därmed att när elever spelar spel övar de på att göra 

parallella kopplingar mellan olika symboler, miljöer i spelet och företeelser i omvärlden, vilket kan bidra med 

att spel kan ses som kraftfulla representationsformer i undervisningen (Squire, 2002; Linderoth, 2004, s. 6). 

Dock påpekar Squire (2000) att det kan vara svårt att veta vad eleverna egentligen lär sig vid spelande av 

digitala spel (Squire, 2000). Ett citat som däremot förklarar digitala spelens kraftfulla representationsform 

på ett bra sätt är Gärdenfors (1999). Detta citat är hämtad ur Linderoth (2004): 
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 Om man ger skolbarnen "kunskapsmaskiner" som exempelvis låter dem ge sig in olika virtuella 

 världar, kan de få den kunskap de behöver utan att behöva läsa sig till den. De kan lära sig om 

 livet på Afrikas savanner genom att göra en resa dit via ett multimedieprogram. De kan få 

 inlevelse i blodomloppets funktion genom ett interaktivt spel där man reser runt i artärer och vener 

 i rollen som röd blodkropp. De kan lära känna Shakespeares "En midsommarnattsdröm" genom 

 att själva delta i ett virtuellt skådespel.  

    (Gärdenfors, 1999, citerad i Linderoth, 2004, s. 6) 

 

Enligt Gee (n.d.) kan spelandet av digitala spel även ses som interaktiva representationer, då spelets budskap 

kan påverka spelarens lärande. Att det uppstår en interaktion vid spelandet av digitala spel kan förklaras med 

att personen och spelet har en ömsesidig relation till varandra, då spelarens handling under spelets gång 

aldrig står själv som en enskild handling, utan spelarens handling grundas på vad som sägs och inträffar i 

spelet under spelets gång (Gee, n.d., s 4; Linderoth, 2004, s. 9). Det som dock bör beaktas vid spelandet av 

digitala spel i undervisningen är att elever kan utveckla strategier för att klara av nivåerna utan en reflektion 

över själva lärandet i spelet. Enligt Gee (n.d.) kan spelaren utveckla kunskap och strategier om hur de skall 

spela spelet för att avancera och klara av de olika utmaningar de ställs för utan en större reflektion, men för 

att utveckla en djupare förståelse över spelets specifika innehåll bör spelet inneha ett lämpligt innehåll som 

passar eleven och dess lärande (Gee, n.d., s.4) För att digitala resurser därmed skall ha en positiv påverkan 

på elevernas lärande bör digitala spel som används i undervisningen ha ett innehåll som relaterar till 

intellektuella domäner som exempelvis de ämnen som eleverna möter i skolan (Gee, 2003, s. 1-4 ; Linderoth, 

2004, s. 31-32).  

Möjligheter och brister vid användning av digitala resurser i undervisningen 

Elevernas motivation till lärande 

Det har påvisats att digitala applikationer i undervisningen har en positiv påverkan gällande elevernas lust 

och motivation till lärande, vilket även kan påverka lärarens val av arbetssätt i undervisningen. Genom att 

arbeta med digitala applikationer kan det enligt Hylén (2013) resultera i att eleverna utvecklar sitt lärande 

och prestation i en positiv riktning, då eleverna lättare kan koncentrerar sig på det som skall göras. Att 

eleverna höjer sina resultat med hjälp av digitala resurser ansåg Hylén (2013) berodde på att eleverna la ner 

mer tid på arbetet, då de blev mer motiverade och kunde lättare koncentrera sig på arbetet (Hylén, 2013, s. 

24). Likaså kunde det ses enligt Hylén (2013) att de som gynnades och motiverades mest av att använda 

digitala resurser i undervisningen var de elever som var lågpresterande, samt de elever som kom från 

missgynnande bakgrundsförhållanden (Hylén, 2013, s. 25). Att motivationen ökar hos eleverna vid 

användning av digitala spel och resurser kan bero på att eleverna är bekanta med spelens form och struktur 

från sin vardag. Kantosalo (2013) menar att detta kan förklaras med att digitaliserade spel är ett elevnära 

undervisningsverktyg som minskar gapet mellan skolan och elevens vardag, då eleverna är vana att spela 

digitaliserade spel på fritiden (Kantosalo, 2013, s. 33).  
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Belöningssystem 

Det som också har visat sig är att digitala applikationer som oftast innehar olika belöningssystem som enligt 

Kantosalo (2013) höjer elevernas motivation och resultatsträvan. Belöningssystem kan enligt Kantosalo 

(2013) och Linderoth (2004) frambringa ett beroende hos eleverna som genererar i att de snabbt vill avancera 

i det digitala spelet genom en tävlingsliknande form för att på så sätt få bekräftelse över dess duktighet 

(Kantosalo, 2013, s. 37; Linderoth, 2004, s. 26).  

Direkt feedback vid arbete med digitala applikationer 

Vid de belöningar som eleverna får vid arbete med digitala applikationer, kan det även ses att eleverna får 

en direkt feedback på vad som är bra och vad som är mindre bra vid elevernas arbete med digitala 

applikationer. Enligt Taylor (1980) och Gee (n.d) kan digitala applikationer vara interaktiva, då den digitala 

applikationen uppmanar eleven att svara eller göra en handling som sedan leder till att den digitala 

applikationen responderar/ger direkt feedback på det svar som eleven avlagt (Taylor, 1980; Gee, n.d. s. 4). 

Enligt Jämterud (2010) kan interaktionen som skapas mellan eleven och den digital applikationen vara både 

motivations och resultathöjande för eleven (Jämterud, 2010, s. 20).  Att digitala spel och den interaktion 

som uppstår mellan spelaren och spelet motiverar och höjer elevernas resultat kan förklaras med att spelen 

och den direkta feedbacken uppmuntrar eleven oberoende på hur små eller stora prestationerna är, samt att 

spelen oftast frambringar en positivitet vid feedbacken även om eleven svarar fel. Detta kan enligt Kantosalo 

(2013) höja elevernas självkänsla, motivation och resultat (Kantosalo, 2013, s. 33).  

 

Att resultaten kan höjas hos eleverna kan enligt Kantosalo (2013) även bero på att eleverna som oftast får 

ytterligare en möjlighet till att förbättra sitt resultat, genom ett nytt försök. Kantosalo (2013) menar att om 

eleverna får ytterligare ett försök att klara av uppgiften är möjligheten större att eleverna reflektera över det 

svar den har givit, vilket då kan fördjupa elevernas förståelse (Kantosalo, 2013, s. 33). Ytterligare en forskare 

som anser detta är Gee (n.d.). Gee (n.d.) menar att digitala spel ger eleverna en större möjlighet att utforska 

och utveckla sitt lärande, då eleverna uppmanas till att ta fler risker och testa nya saker och handlingar, vilket 

den traditionella undervisningen inte alltid tillåter (Gee, n.d. s, 5).  

 

Likaså kan det ses att spelens direkta feedback även kan ge eleverna en kännedom om deras egna individuella 

kunskapsnivå. Enligt Kantosalo (2013) kan eleverna se sin kunskapsnivå genom den progression av nivåer 

och belöningar som eleverna får vid arbete med den digitala applikationen (Kantosalo, 2013, s. 33). Det som 

kan vara problematisk med de olika nivåerna som eleverna kan uppnå i de digitaliserade spelen är att läraren 

lätt kan tror att eleven har en uppnått en viss kunskapsnivå i förhållande till det resultat eleven har presterat 

i det digitaliserade spelet. Detta kan dock vara missvisande då det finns elever som enbart är motiverade att 

endast avancera i spelet utan att reflektera kring det aktuella lärandet i det digitaliserade spelet (Gee, n.d. s. 

4). Därav bör läraren exempelvis kontrollera att elevens uppnådda nivå motsvarar elevernas kunskapsnivå, 

genom att implantera undervisning med digitaliserade applikationerna med övrig undervisning (Kantosalo, 

2013, s. 35).  
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Individanpassa undervisningen 

Att individanpassa elevernas undervisning är att föredra om eleverna skall ha möjligheter till att kunna 

utveckla sitt lärande i en positiv riktning. Enligt Hattie (2012) är det viktigt att läraren planerar och reflekterar 

över elevernas prestationsnivåer innan undervisningen börjar, just för att kunna anpassa undervisningen 

efter elevernas förutsättningar. Genom att individanpassa undervisningen ges eleverna enligt Hattie (2012) 

en större möjlighet att uppnå undervisningens mål (Hattie, 2012, s. 59-60). Enligt Melhuish och Falloon 

(2010) kan läraren individanpassa undervisningen för den enskilda eleven och dess förutsättningar genom 

att använda digitala resurser som innehar en bra pedagogisk utformning (Melhuish & Falloon, 2010, s. 4-5, 

11). Gee (n.d.) påpekade likaså att fördelen med att använda digitala spel i undervisningen var att eleverna 

hela tiden utsattes för olika problem och uppdrag som var relaterade till deras tidigare kunskaper, vilket då 

skapade en bra progression i elevernas lärande (Gee, n.d., s. 6). Likaså menade Gee (n.d.) att eleverna med 

hjälp av digitala spel fick möjlighet att tänka ut nya sätt och strategier för att lösa problemen (Gee, n.d., s. 

5). Något som Melhuish och Falloon (2010) dock betonade var att eleverna inte bör lämnas ensamma vid 

arbete med lärande applikationer, utan läraren bör stämma av var eleven befinner sig i sitt kunskapande för 

att på ett mer effektivt sätt kunna individanpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå (Melhuish & 

Falloon, 2010, s. 12).  

Multimodalitet 

Det har visat sig att digitala applikationer i undervisningen kan göra undervisningsstoffet mer konkret för 

eleven genom den multimodalitet som finns i applikationen (Kantosalo, 2013, s. 33). Genom att konkretisera 

undervisningsstoffet med olika multimodaliteter underlättas elevens förståelse över det som skall läras in, 

då eleverna får stöd genom olika typer av texter som förtydligar budskapet (Kantosalo, 2013, s. 33; Axelsson, 

Rosander & Sellgren, 2005, s. 209; Danielsson & Selander, 2014, s. 22-23, 29). Likaså anser Jämterud (2010) 

att semiotiska resurser som filmer, animationer och ljudfiler kan höja elevernas motivation och förståelse 

över det arbete som skall utföras (Jämterud, 2010, s. 20).  

 

Multimodalitet kan förklaras med olika semiotiska resurser som kommunicerar ett begränsat budskap. 

Semiotiska resurser kan exempelvis vara bilder, film, verbalt språk, varierande ljudnivåer, betoningar, gester, 

skriven text, olika typsnitt och färger (Danielsson & Selander, 2014, s. 19-20, 25-31). Det specifika med 

multimodala texter är att den kräver ett nytt sätt att läsa en text hos läsaren, vilket kan medföra att det kan 

både bli lättare och svårare för läsaren att tolka och förstå texten (Danielsson & Selander, 2014, s. 25-26).  

 

Vid en jämförelse mellan traditionell text och en digitaliserade text med olika texttyper och multimodaliteter 

kan det ses att vid en traditionell läsning börjar läsaren högst upp på vänster sida för att sedan läsa raden åt 

höger. Raderna följer varandra ner till slutet av sidan, textens meningar sammanfogas till stycken, vilket 

förstärker tydligheten av hur du skall läsa texten och vad som hör ihop. Denna utformning gör det lätt för 

läsaren att veta var texten börjar och när den slutar (Danielsson & Selander, 2014, s. 25). Vid multimodala 

texter som exempelvis kan bestå av både bilder, texter, symboler, ljud och animationer kan texterna 
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fortfarande vara linjära som vanliga traditionella texter, men den kan även öppna upp för en mer flexibel 

ordning att läsa texten (Danielsson & Selander, 2014, s. 25). Trots att multimodala texter och semiotiska 

resurser kan stärka elevernas förståelse kan de enligt Danielsson och Selander (2014) även försvåra 

förståelsen för vissa läsare, då läsaren kan ha svårigheter att veta var texten börjar och slutar, samt i vilken 

ordning de olika texterna skall läsas (Danielsson & Selander, 2014, s. 25). Därmed kan det ses även här att 

läraren behöver handleda och stötta eleverna i deras arbete av digitala applikationer och dess hantering av 

multimodala texter (Danielsson & Selander, 2014, s. 23). Utan stöd och vägledning är det enligt Danielsson 

och Selander (2014) lätt att elever missar viktig information, samt kan ha svårigheter med att uppvisa sin 

riktiga kunskap inom ämnet (Danielsson & Selander, 2014, s. 26, 35).   

 

Stävja störande beteende 

Det har även visats att digitala spel och digitala resurser kan hjälpa och motivera elever som har särskilda 

behov och lär sig på ett annorlunda sätt jämfört med andra elever. Genom användning av digitala spel skapas 

ofta fantasi, tydliga regler och mål, utmanande uppgifter, deluppgifter, stegvis utveckling av lärandet, 

återkoppling, mysterier och en känsla av kontroll som kan stimulera sinnena och elevens inre ro hos elever 

med särskilda behov (Kantosalo, 2013, s. 36-37). Likaså anser Hylén (2013) att de digitala resursers innehåll 

och uppbyggnad kan ha en positiv påverkan på elevernas beteende, då det genom undersökningar ha påvisat 

att digitalisering i undervisning kan ge minskade effekter av störande beteende hos elever i undervisningen 

(Hylén, 2013, s. 25; Kantosalo, 2013, s. 36).  

 

Digitala applikationer främjar inte alltid lärandet 

Fastän digitala resurser i stor utsträckning ökar elevernas motivation, engagemang och gör 

undervisningsstoffet mer förståeligt, finns det dock en risk att det finns elever som blir distraherade av 

digitala resurser i undervisningen. Enligt Hylén (2013) är det lätt för eleverna att komma in på andra digitala 

sidor som inte är avsedd för arbetet (Hylén, 2013, s. 24). Likaså kan det ses att vid användning av digitala 

resurser i undervisningen kan elever få svårigheter att hänga med i undervisningen, då tempot vrids upp ett 

snäpp genom att det går fortare att visa undervisningens innehåll med hjälp av digitala resurser (Hylén, 2013, 

s. 24). 

I vilket syfte använder lärare språkutvecklande applikationer i 

undervisningen 

Linderoth (2004) diskuterar att läraren kan ha olika syften till varför den använder sig av digitala 

spel/applikationer i undervisningen. Genom att studera lärarnas pedagogiska syfte med användning av 

digitala spel i undervisningen menar Linderoth (2004) att det synliggörs fyra olika pedagogiska 

ställningstagande som läraren ofta motiverar sin användning av digitala spel till. Dessa fyra pedagogiska 

ställningstaganden är enligt Linderoth (2004):  lek som utveckling, en ny generation av lärande, 
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underhållande form som förbättrar lärandet, samt dynamiska representationer (Linderoth, 2004, s. 28, 32-

33).  

Lek som utveckling 

Vid detta ställningstagande hänvisar läraren till att den pedagogiska potentialen med att använda digitala spel 

i undervisningen har sin grund inom lekar och spel. Här anses det att det lekandet som sker i spel och lekar 

har positiva effekter på elevernas kognitiva utveckling. Risken som finns i denna pedagogiska framställning 

är att det är lusten i sig som står i centrum och att funktionen och lärandet därmed blir otydlig (Linderoth, 

2004, s. 32-33). 

 

En ny generation av lärande 

Vid detta ställningstagande motiverar läraren och dess användning av digitala spel med att den generation 

som växer upp i dagens samhälle tillgodogör sig information på ett nytt sätt, jämfört med de äldre som gärna 

använder böcker, tidningar, papper och penna för att exempelvis söka information. Detta leder till att den 

uppväxande generationen tänker och tar till sig kunskap på nya sätt som exempelvis användning av digitala 

spel och resurser kan bidra med (Linderoth, 2004, s. 33).  

Underhållande form förbättrar lärandet 

Vid detta ställningstagande är det centrala argumentet att spelet i undervisningen skall höja elevernas 

motivation till lärandet. Här anses spelens rolighet vara ett villkor för att spelen skall kunna fungera i 

undervisningen. Detta leder till att spelens rolighet sätts i centrum, samtidigt som spelens verklighetstrohet 

och lärandet sätt i andra hand (Linderoth, 2004, s. 33).  

Dynamiska representationer 

Vid detta ställningstagande anses lärandet utvecklas genom spelaren personliga erfarenheter som skapas 

genom det spel som spelas. Grundtanken är att en kombination av dynamiska representationerna som 

exempelvis bilder, ljud och text möjliggör en mer naturtrogen erfarenhet (Linderoth, 2004, s. 36). Genom 

att använda sig av olika multimodaliteter i undervisningen hjälper det eleven och dess kognitiva processer, 

vilket kan förbättra elevernas utveckling av lärandet (Linderoth, 2004, s. 37).  

 

Sammanfattningsvis kan det ses att digitala resurser som språkutvecklande applikationer både kan motivera, 

stödja lärandet, samt stävja störande beteende hos eleverna. Samtidigt som det finns stora möjligheter till 

att utveckla både motivation och lärandet hos elevernas finns det dock risker att språkutvecklande 

applikationer inte alltid motiverar och utvecklar elevernas lärande. Vissa elever kan känna sig stressade vid 

användning av digitala resurser, då tempot har en tendens till att öka, vilket kan försvåra elevernas utveckling 

av lärandet. Likaså har vissa elever en tendens till att skapa strategier till att klara av de olika uppdrag som 

ges i de språkutvecklande applikationerna utan att reflektera över innehållet. Därav är det viktigt att 
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reflektera över både användandet, innehållet och elevernas utveckling av lärandet vid arbete med den 

språkutvecklande applikationen, just för att kunna skapa en bra balans mellan motivation och lärandet. Då 

språkutvecklande applikationer kan ha olika funktioner i undervisningen, kan det även påverka lärarnas 

attityd och användning av språkutvecklande applikationer beroende på deras pedagogiska syften och 

inställning till språkutvecklande applikationer i undervisningen. Genom att analysera studiens empiri med 

studiens forskningsöversikt kan informanternas attityd och syn på lärandet gällande språkutvecklande 

applikationer synliggöras, vilket är syftet med studien. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Inom skolans verksamhet och undervisning finns det olika lärandeteorier som under olika tidsperioder har 

varit populära och dominerat skolan och dess pedagogik. Dessa lärandeteorier har i sin framfart och 

utveckling kommit att fokusera på hur människors lärande utvecklas på olika sätt. Vid analyser och 

reflektioner gällande lärares pedagogiska val och undervisning kan lärandet med hjälp av olika lärandeteorier 

bli mer synligt. Därmed kommer lärande teorier som det behavioristiska, kognitiva och det sociokulturella 

perspektivet vara denna studies teoretiska ramverk. 

Behavioristisk lärandeteori  

Behaviorismen är en lärandeteori som hade ett stort inflytande under 1900-talets första hälft i den svenska 

skolan och dess pedagogiska verksamhet. Vid denna lärandeteori står människors beteende i fokus, då det 

anses att människors beteende påverkas av olika responser. En av de stora moderfigurerna i denna teori är 

Skinner.  Han ansåg att människor lär sig att ett visst beteende frambringar en typ av respons, vilket även 

Skinner kallade för operant betingning (Dahlberg & Chaba, 2017 s. 23; Hwang & Philips, 2011, s. 42).  Efter 

olika forskningsstudier ansåg Skinner att responsens karaktär påverkar människans beteende på olika sätt. 

Är responsen av en positiv karaktär vid ett särskilt beteende hos människan är möjligheterna större att 

människan försöker att utföra samma beteende igen, just för att frambringa den positiva responsen. Här 

menar man att om läraren exempelvis belönade eleverna vid ett bra utfört arbete i skolan, så skulle det 

tendera till att eleverna skulle fortsätta eftersträva det beteende just för att det gav eleverna en lust och 

tillfredställning över det som de hade arbetet med. Därmed anses belöningssystem som viktiga pedagogiska 

aktörer inom den behavioristiska lärandeteorin (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 23-24; Hwang & Philips, 2011s. 

43; Säljö, 2014, s. 266). Likaså anses eleverna i denna teori som passiva och styrs av den omgivningen de 

vistas i, vilket leder till att eleverna ses som tomma blad som skall fyllas med kunskap av läraren. Inom denna 

inlärningssyn är det vanligt att eleverna arbetar med färdighetsträning och memorerar in kunskaper som 

läraren förmedlar utan att reflektera över själva innehållet (Berg, 2011, s. 50, 77, 195; Dahlberg & Chaba, 

2017, s. 23-24; Hwang & Nilsson, 2011 s. 39).  

 

Kognitiv lärandeteori 

Inom den kognitiva lärandeteorin anses människan vara en aktiv informationssökande varelse som hämtar 

in information och kodar om dem med hjälp av dess sinnen och erfarenheter som den har med sig (Dahlberg 

& Chaba, 2017, s. 24-25; Säljö, 2014, s. 271). Piaget som ansågs vara grundaren till den kognitiva 

lärandeteorin menade att barn utvecklades genom olika åldersrelaterade stadier som alla var tvungna att 

passera i rätt turordning, just för att kunna utveckla lärandet (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 24-25; Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 62-63). Dessa stadier som eleverna var tvungna att passera i rätt turordning menade Piaget 

representerade barnets kognitiva tänkande. Vid varje enskilt stadium skiljer sig barnets tänkande åt och därav 

anser den kognitiva lärandeteorin att undervisningen bör anpassas efter det stadium eleverna befinner sig i, 
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just för att kunna ha möjlighet till utveckla elevernas lärande (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 24-25; Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 62-63; Säljö, 2014, s. 283-284). Om undervisningen inte anpassas efter elevernas stadium 

uppstår det en förvirring hos eleverna, då de inte kan knyta an den nya informationen med deras tidigare 

erfarenheter (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 24-25; Hwang & Nilsson, 2011, s. 64). Inom den kognitiva 

lärandeteorin anses läraren vara en inspirationskälla och eleven mer som en aktiv kunskapssökande person. 

Med detta menas att eleven själv arbetar aktivt för att söka efter kunskap och tar därmed eget ansvar över 

sin egen inlärning (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 24-25; Säljö, 2014, s. 283-284). Likaså kan det ses att det 

skapas mycket läromedel utefter elevernas utvecklingsnivå samt intressen, då denna lärandeteori anser att 

elevernas motivation skapar ett engagemang över sitt eget kunskapandet (Berg, 2011, s. 50-51, 198; Dahlberg 

& Chaba, 2017, s. 24-25). 

Sociokulturell lärandeteori  

Den sociokulturella lärandeteorin skapades av Lev Vygotskij som menade att kunskapsprocessen är en 

mediering där människan använder sig av olika artefakter för att kunna agera och skapa förståelse över vår 

omvärld (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 26-26; Säljö, 2014, s. 298; Vygotskij, 1999, s. 7). Den centrala tanken 

i denna teori är därmed att kunskap och förståelse skapas genom interaktioner med andra, där människan 

utbyter tankar och resonerar högt tillsammans med andra i olika kontexter (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25–

26; Säljö, 2014, s. 301). 

 

 Enligt Vygotskij kan eleverna och dess utveckling befinna sig i antingen den aktuella utvecklingszonen eller 

i den proximala utvecklingszonen. Skillnaden på dessa zoner är att när eleven befinner sig i den aktuella 

utvecklingszonen kan eleverna arbeta och utföra uppgifterna på egen hand utan stöttning av en bättre lärd 

person. Elever i den proximala utvecklingszonen behöver däremot mer stöttning av en bättre lärd person 

för att kunna klara av att slutföra uppgifterna. Därmed kan det ses att eleverna som befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen utmanas med mer utmanande och kognitiva uppgifter, som ligger strax över 

elevernas förståelse och kunnande (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25-26; Säljö, 2014, s. 304-305; Vygotskij, 

1999, s. 331). För att kunna utmana och utveckla elevernas lärande bör eleverna enligt Vygotskij ligga i den 

proximala utvecklingszonen. Genom att utmana eleverna in i deras proximala utvecklingszon kan eleverna 

med hjälp av stöttning från en bättre lärd person införskaffa sig en djupare förståelse över det som eleverna 

arbetar med och på så vis utvecklas elevernas lärande i en positiv riktning (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25-

26; Säljö, 2014, s. 304-305; Vygotskij, 1999, s. 331).  

 

För att kunna stötta och hjälpa eleverna in i sina proximala utvecklingszoner och öka elevernas förståelse 

över det som skall läras in bör läraren i denna teori använda sig av scaffolding, vilket innebär att läraren kan 

använda sig av olika artefakter eller verktyg som kan hjälpa eleverna med dess förståelse (Dahlberg & Chaba, 

2017, s. 25-26; Säljö, 2013, s. 228). Detta kan innebära att läraren använder sig av konkret material som 

exempelvis bilder, stödkort, ljud eller andra stödenheter i undervisningen (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25-

26; Høines, 2000, s. 67-85; Säljö, 2014, s. 306). Inledningsvis är det viktigt att eleverna får mycket stöd via 
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exempelvis scaffolding för att sedan successivt minska stödet tills eleverna utan handledning kan klara av 

färdigheten i fråga (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25–26; Säljö, 2014, s. 305–306). Viktigt att tänka på gällande 

scaffolding är att den både är individuellt och temporär och att stöttning därmed kan se olika ut beroende 

på elever och dess förkunskaper och erfarenheter (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25–26; Gibbons, 2012, s. 39; 

Säljö, 2014, s. 305–306). Likaså anses det inom denna lärandeteorin att den kunskap eleverna möter 

omkonstrueras med hjälp av deras förkunskaper och på så vis kan elevernas utveckling av lärandet ske på 

olika sätt och nivåer. Därmed anses det i denna teori att det är viktigt att undervisningen anpassas efter 

elevernas individuella förutsättningar och behov (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 25-26; Dysthe, 1996, s. 46). 

 

 

Sammanfattningsvis kan det ses att den behavioristiska, den kognitiva och den sociokulturella lärandeteorin 

står som studiens teoretiska ramverk, då det genom lärandeteorier och dess specifika centrala tankar kan 

synliggöra lärandet vid användning av språkutvecklande applikationer. Inom den behavioristiska 

lärandeteorin utvecklas lärandet genom en föreläsande undervisning där eleven fylls på med kunskap, utan 

en större reflektion över innehållet. Likaså är belöningar och yttre mottivation centrala i den behavioristiska 

lärandeteorin. Vid den kognitiva lärandeteorin fokuseras det mycket på elevens inre motivation till att 

utveckla sitt lärande, samtidigt som den sociokulturella lärandeteorin fokuserar på att kunskap och lärande 

utvecklas i samspel med andra människor, där en bättre lärd person handleder eleven in i dess proximala 

utvecklingszon. Enligt tidigare forskning kan spårkutvecklande applikationer grundas i olika lärandeteorier 

och dess grundtankar beroende på applikationens utformning. Den språkutvecklande applikationen kan 

exempelvis fungera som en handledare, öka elevernas inre motivation, samt höja elevernas lust och 

motivation genom olika belöningssystem. Genom att analysera den empiri som samlats in i denna studien 

med hjälp av dessa tre lärandeteorier, kan studiens informanters attityd och syn på lärandet gällande 

språkutvecklande applikationer i undervisningen synliggöras. 

 

 

 



 

 24 

Metod 

Under metoddelen kommer studiens insamlings- och analysmetod att behandlas. För att samla in studiens 

data har jag besökt fyra skolor där jag efter överenskommelse har intervjuat fyra lärare gällande deras 

pedagogiska undervisningar som de bedriver i sina klassrum. Genom dessa intervjuer har jag kunnat 

undersöka lärarnas didaktiska val gällande språkutvecklande applikationer i undervisningen, samt hur de ser 

på lärandet som kan ske vid arbetet med språkutvecklande applikationer. Studien har inriktat sig på 

klasslärare och speciallärare som undervisar eleverna i de yngre årskurserna. 

Insamlingsmetod 

För att få relevanta svar till studiens forskningsfrågor valde jag att samla in data genom kvalitativa intervjuer. 

Att denna studie bygger på kvalitativa intervjuer beror på studiens syfte som är att undersöka lärarnas 

individuella didaktiska erfarenheter kring användning av språkutvecklande applikationer i undervisningen. 

Enligt Trost (2005) bör en studie vars syfte är att undersöka personers tankar, resonemang och erfarenheter 

grunda sig på kvalitativa intervjuer (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 29; Trost, 2005, s. 14, 23). 

 

Informanterna som intervjuades var klasslärare och speciallärare som undervisade elever i de yngre 

årskurserna. De lärare som intervjuades har intervjuats enskilt, just för att säkerhetsställa att svaren som 

lärarna ger, inte kan ha påverkats av den situation som annars kan uppstå vid fler deltagare. Enligt Trost 

(2005) är det lätt att personer och deras svar vid gruppintervjuer kan ha påverkats av den sociala situationen 

som uppstår. Trost (2005) menar att det finns människor som gärna pratar och tar över samtalet/intervjun 

samtidigt som det finns personer vid gruppintervjuer som är mer försynta och blir mer tystlåtna och därmed 

inte för fram sina egna specifika tankar och reflektioner (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 29; Trost, 2005, s. 24-

26, 46).  Likaså kan det via gruppintervjuer vara svårt att urskilja vad respektive lärare säger i en intervju, då 

det exempelvis kan vara svårt att höra vem som är vem i intervjun. Enligt Trost (2005) kan denna osäkerhet 

påverka studiens trovärdighet (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 29; Trost, 2005, s. 25). För att öka denna studies 

trovärdighet valde jag därmed att intervjua lärarna enskilt. 

 

Vid de genomförda intervjuerna användes det en intervjuguide, just för att kunna säkerhetsställa att samtliga 

lärare fick svara på exakt samma frågor. Intervjuguidens frågor kan enligt Trost (2005) klassas som 

ostrukturerade frågor som inte har ett givet svar, se bilaga 2, s. 57 (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 29; Trost, 

2005, s. 20). Att intervjun baserades på ostrukturerade frågor var för att få syn på lärarnas individuella tankar 

och reflektioner över språkutvecklande applikationer och dess användning i undervisningen. För att få syn 

på lärarnas individuella och specifika tankar menar Trost (2005) att det är viktigt att lärarna fritt kan beskriva 

sina tankar och reflektioner kring exempelvis språkutvecklande applikationer (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 

29–30; Trost, 2005, s.20–21). Genom att frågorna i intervjuguiden är öppna och inte kräver specifika svar, 

så kommer svaren från lärarna i denna studie att kunna skilja sig åt.  
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Intervjuerna som gjordes i denna studie spelades in, då jag efter att ha studerat Trost (2005) anser att det 

kan öka studiens trovärdighet genom att jag i efterhand kan gå tillbaka och studera materialet i fall en viss 

tvekan skulle uppkomma vid exempelvis analysarbetet. Likaså är det lättare för mig som intervjuare att 

reflektera över det som sägs i intervjun, vilket kan resultera i att jag som intervjuare i vissa fall lättare kan 

utveckla svar och frågor ifall oklarheter skulle uppstå. Likaledes är det mycket lättare för den som skall 

intervjua att skapa en god kontakt och relation till den som skall intervjuas, istället för att koncentrera sig på 

att få ner allt som sägs på ett papper. Enligt Trost är inledningen och relationen med den som intervjuas 

viktig, då relationen och inledningen kan påverka resultatet av intervjun (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 30; 

Trost, 2005, s. 54). Nackdelen som dock finns med att spela in en intervju är enligt Trost (2005)  att man 

går miste om informantens gester, mimik och kroppsspråk som kan göras under intervjun (Dahlberg & 

Chaba, 2017, s. 30; Trost, 2005, s. 54). Jag anser dock att med hjälp av den ögonkontakt som kan hållas med 

den som intervjuas vid en inspelad intervju kan förstärka minnet och påminna oss om de gester, mimik och 

kroppsspråk som informanterna eventuellt gjorde under intervjun. 

Urval  

Jag har valt att intervjua fyra lärare som använder sig av språkutvecklande applikationer i undervisningen. 

Tre av lärarna arbetade med elever i årskurserna F-3, dock var två av dessa speciallärare från och med 

höstterminen 2017. Innan dessa två lärare hade blivit speciallärare hade de arbetat som klasslärare i 

årskurserna 1-3 i många år. Den fjärde läraren undervisade för tillfället nyankomna elever i årskurs 4–6, men 

som enligt läraren låg på en väldigt grundläggande nivå gällande dess språkliga förmåga. Enligt denna lärare 

motsvarade hennes elevers kunskapsnivå de lägre årskurserna F-3. Hon menade att hon använde liknande 

språkutvecklande applikationer som hon hade gjort till elever i årskurs F-3. Avslutningsvis kan det i denna 

studie ses att Lärare 1 arbetar som klasslärare i årskurs 3. Lärare 2 i denna studie arbetar med nyanlända 

elever i årskurs 4, Lärare 3 i denna studie arbetar som speciallärare i årskurserna 1–6 och Lärare 4 i denna 

studie arbetar som speciallärare i årskurserna F-3. 

 

Vid urvalet av deltagande lärare i denna studie valde jag medvetet lärare från olika skolor, just för att se om 

tillgängligheten av digitala resurser, samt skolornas inställning till digitala resurser kan påverka lärarnas 

användning, tankar och reflektioner kring språkutvecklande applikationer i undervisningen. Likaså valde jag 

medvetet ut lärare efter deras olika arbetspositioner som klasslärare och speciallärare, just för att se om deras 

attityder till användning av språkutvecklande applikationer och dess kunskapssyn gällande arbete med 

språkutvecklande applikationer i undervisningen skiljer sig åt beroende på deras olika förutsättningar till 

skapande av undervisning.  Detta resulterade i att lärarna i denna studie medvetet hade olika förutsättningar 

gällande språkutvecklande applikationer och dess användning i undervisningen, då vissa av lärarna knappt 

hade tillgång till några digitala enheter alls, samtidigt som andra lärare hade tillgång till digitala enheter till 

alla elever. Att jag endast har använt mig av fyra informanter i denna studie är för att kunna ha tid att 

analysera informanternas svar mer på djupet och därmed kunna säkerhetsställa informanternas svar. Hade 
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jag haft fler informanter hade en risk funnits att jag hade missat viktig information som informanterna hade 

delgett, då tiden för att reflektera och analysera deras svar på djupet ej hade funnits. 

Utförandet  

Intervjuerna som genomfördes utfördes på eftermiddagar och kvällar efter att respektive lärare hade avslutat 

sin ordinarie undervisning. Intervjuerna genomfördes i lärarnas respektive klassrum, där ingen annan 

genomfart av andra människor gjordes, det vill säga det var inga andra än informanten och den som 

intervjuade som befann sig i klassrummet under hela intervjun. Innan intervjun började startades både en 

mobil och en Ipad, just för att kunna spela in intervjun. Att både en mobil och en Ipad användes var för att 

kunna säkerhetsställa att intervjun blev inspelad. Intervjuerna som genomfördes tog ca 30–40 minuter. Efter 

intervjuerna sammanställdes respektive intervju förhand genom transkribering. Efter att alla lärare hade 

intervjuats gjordes sedan en separat analys av varje lärares svar i förhållande till studiens forskningsöversikt 

och teoretiska ramverk, just för att ta reda på respektive lärares individuella tankar och reflektioner kring 

språkutvecklande applikationer i undervisningen, samt hur dessa applikationer enligt läraren kan påverka 

lärandet. 

Reliabilitet och Validitet  

Studiens reliabilitet kan förklaras med studiens tillförlitlighet, det vill säga att studien och dess resultat inte 

skall ha påverkats av slumpmässiga faktorer. Därav är det viktigt vid kvalitativa intervjuer att intervjuerna är 

av liknande karaktär för samtliga informanter i studien. Detta kan enligt Trost (2005) ses genom att 

intervjuaren exempelvis ställer frågor på ett liknande sätt till alla informanter i studien, samt att även 

intervjumiljön är likartad för alla informanter (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 31; Trost, 2005, s. 111-112).  För 

att kunna skapa en hög reliabilitet bör kvalitativa intervjuer enligt Trost (2005) innehålla tre komponenter 

som kongruens, precision och objektivitet (Trost, 2005, s. 111). 

 

1, Kongruens som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak; 

2, Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 

3, Objektivitet har att höra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de registrerar samma sak 
likadant så är objektiviteten hög 

   (Trost, 2005, s. 111, Dahlberg & Chaba, 2017, s. 31) 

 

För att kunna skapa en hög reliabilitet i denna studie skapades en intervjuguide där intervjuaren använde sig 

av förskrivna frågor vid intervjuerna, just för att i största mån kunna skapa en likvärdighet mellan de frågor 

som samtliga informanter skulle svara på, se bilaga 2, s. 57. För att resultatet av informanternas svar på 

frågorna inte skulle kunna påverkas av slumpmässiga faktorer genomfördes samtliga intervjuer på en lugn 

och ostördplats där endast informanten och intervjuaren befann sig. Likaså spelades intervjuerna in med 
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hjälp av både mobiltelefon och Ipad, just för att studiens författare skulle ha möjlighet att repetera 

informanternas svar och därmed kunna säkerhetsställa att denne har tolkat och sammanfattat 

informanternas svar korrekt (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 31-32). 

 

Studiens validitet kan förklaras med att den insamlade empirin i studien verkligen mäter det som skall mätas, 

samt att resultatet i studien grundar sig på den insamlade empirin (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 31-32; Trost, 

2005, s. 113-114). I denna studie har varje intervju analyserats i förhållande till studiens tidigare forskning 

och den teoretiska delen, vilket har skapat studiens slutliga resultat.  Trots mitt försök att analysera studiens 

resultat ur ett objektivt synsätt kan dock mina personliga tankar och inställning till arbetets område 

omedvetet ha påverkat min analysering av lärarnas svar. 

Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådet (VR n.d.) är forskning nödvändigt för att samhället och dess individer skall kunna 

utvecklas i en positiv riktning (VR, n.d. s. 5). För att kunna skydda de informanter som deltar i olika 

undersökningar bör den aktiva forskaren ta hänsyn till dessa fyra huvudkrav: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 32; VR, n.d. s. 

6).    

 

Det VR (n.d.) menar med informationskravet är att studiens forskare skall informera informanterna om 

studiens syfte, samt vilka villkor det är som gäller för informantens deltagande i studien (Dahlberg & Chaba, 

2017, s. 32; VR, n.d. s. 7). Samtliga informanterna i denna studie har informerats om detta genom det 

informationsbrev som skickades ut innan deras deltagande av studien, se bilaga 1, s. 55. Gällande 

samtycketskravet menas det att forskaren skall inhämta informantens samtycke till deltagande av studien, 

vilket kan beskrivas med att informanten själv avgör om den vill deltaga eller inte (Dahlberg 6 Chaba, 2017, 

s. 32; VR, n.d. s. 9). Samtliga informanter i denna studie har fått tagit ställning till detta genom att skriva 

under medgivandeblanketten innan dess deltagande i studien, se bilaga 1, s. 55. Det tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet vilket kan förklaras med att studien skall ge informantens absoluta anonymitet genom 

att informanternas personuppgifter och svar skall förvaras så att inga oberättigade får tillträde till dem 

(Dahlberg & Chaba, 2017, s. 32; VR, n.d. s. 12). Denna information har samtliga av studiens informanter 

fått tagit del av genom den medgivandeblankett som de skrev under innan sitt deltagande av studien, se bilaga 

1, s. 55. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att all empiri från informanterna som samlats 

in till den specifika studien endast får användas till forskningens ändamål (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 32; 

VR, n.d. s. 14). Detta har samtliga av denna studies informanter tagit del av genom det informationsbrev 

som samtliga informanter har läst igenom innan dennes deltagandet av studien, se bilaga 1, s. 55. Därmed 

kan det avslutningsvis ses att denna studie har tagit hänsyn till samtliga huvudkrav som VR rekommenderar 

vid forsknings relaterade arbeten.  
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Resultat  

I detta kapitel kommer lärarnas attityder gällande språkutvecklande applikationer i undervisningen att 

presenteras. Analysdelen börjar med att presentera varför lärare använder sig av språkutvecklande 

applikationer i undervisningen för att sedan därefter visa ett resultat som motsvarar lärarnas syn på hur 

lärandet kan påverkas med hjälp av språkutvecklande applikationer. Analysen kommer att börja med att 

presentera klasslärarnas svar för att sedan följas upp med speciallärarnas svar, just för att det skall bli lättare 

att kunna följa lärarnas resonemang och reflektioner. Avsnittet innehåller följande rubriker Klasslärares 

föreställningar och attityd till språkutvecklande applikationer och Speciallärares föreställningar och attityd till 

språkutvecklande applikationer. Dessa rubriker har sedan ett antal underrubriker som grundar sig i de kategorier 

som uppkommit vid analysarbetet.  

Klasslärares föreställningar och attityd till språkutvecklande applikationer   

Lärare 1 och 2 i denna studie var klasslärare som undervisade elever i en större grupp om ca 20 -30 elever i 

varje klass. Vid en analys av dessa lärares svar kunde det ses att lärare 1 och 2 använde sig av 

språkutvecklande applikationer som inte hade några licenser, utan de använde sig av gratisversioner av 

språkutvecklande applikationer som de själva hade laddat ner. Att de inte använde sig av språkutvecklande 

applikationer med licenser berodde på att deras skolor inte hade köpt in licenser som de kunde använda sig 

av i deras undervisning för att utveckla elevernas språkliga förmåga. 

 

Klasslärarnas huvudsyfte till att använda språkutvecklande applikationer 

Lärare 1 och lärare 2 använder sig av språkutvecklande applikationer som en läranderesurs för att kunna 

frigöra sig till att undervisa andra elever. Lärare 1 beskriver att hon använde sig av språkutvecklande 

applikationer till största del för att stävja störande beteende i klassrummet. Hon menade att om elever som 

hade ett störande beteende fick sitta och arbeta med språkutvecklande applikationer blev de lugna och 

stillsamma, vilket gjorde att hon kunde frigöra sig och undervisa andra elever på ett mer effektivt sätt. Här 

kan det ses att lärare 1 använder språkutvecklande applikationer som en lärarresurs i undervisningen för att 

kunna effektivisera undervisningen för de andra eleverna i klassrummet, då lärare 1 med hjälp av 

språkutvecklande applikationer kunde koncentrera sig mer på att undervisa istället för att lugna störande 

elever. Att elever med ett störande beteende blev lugna ansåg lärare 1 berodde på att de kunde slutas in i 

den språkutvecklande applikationen och kunde därmed skärma av de övriga eleverna i klassrummet. 

Ytterligare en förklaring till varför elever med störande beteende blev lugna vid arbete med språkutvecklande 

applikationer var enligt lärare 1 att de språkutvecklande applikationerna motiverade eleverna mer än vad 

den traditionella undervisningen gjorde. 

”… de fick vara i fred och kunde skärma av… man kunde gå ut och sätta sig utanför klassrummet…” 

”… det var det enda som hjälpte … när de kom in och sprang runt och skrek…” 
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”… och då var ju inte syftet med att det skulle lära sig att  läsa utan då var syftet att de skulle vara still 
och lugna ner sig liksom och så blev det en bonus effekt av det istället att dom lärde sig i appen liksom…” 

      (Lärare 1) 

Vid en analys av lärare 2 och hennes svar gällande varför hon använder sig av språkutvecklande applikationer 

i undervisningen kan det ses att denna lärares huvudsyfte med att använda sig av språkutvecklande 

applikationer i undervisningen var för att kompensera hennes personliga feedback till eleverna i 

undervisningen. Enligt lärare 2 söker nyanlända elever lärarens uppmärksamhet hela tiden. Att nyanlända 

elever ständigt söker bekräftelse beror troligtvis på att de är vana vid en annan typ undervisning där elevens 

delaktighet är minimal. Detta medför enligt lärare 2 att nyanlända elever har ett stort bekräftelsebehov där 

de hela tiden söker efter direkt feedback från läraren. Lärare 2 ansåg att det var omöjligt för henne att ge 

alla elever i klassen en direkt feedback i undervisningen, då eleverna i klassrummet oftast låg på olika nivåer 

i sitt kunskapande. Lärare 2 menade därmed att den direkta feedbacken från läraren kunde kompenseras 

med hjälp av den direkta feedbacken eleverna fick via de belöningssystem som språkutvecklande 

applikationerna innehöll. Här kan det ses att även lärare 2 använde språkutvecklande applikationer som en 

lärarresurs i undervisningen, just för att kompensera henne och hens direkta feedback till eleverna i 

undervisningen. Likaså ansåg lärare 2 att eleverna behövde få den direkta feedbacken från olika 

belöningssystem för att de skulle bli motiverade till det arbete som skulle utföras i undervisningen.  

”… dom har lärarstyrda auktoritära lärare som står där fram och så skriver på tavlan och dom skriver 
av å så har dom gjort sitt och så är dom godkända - I svensk undervisning så kräver vi så mycket mer 
respons å givande och tagande … eleverna är väldigt så här eh..  söker lärarens feedback hela tiden …” 

      

”… eh man har ju en liten nivågruppering inom gruppen liksom att nu får dom här sitta här med Ipadsen 
ett tag och sitta där med nån app som dom ska träna extra  på - medans jag kan arbeta med statsskicket 
i Sverige med dom som har kommit lite längre - så att jag ser det som att kunna ge dom nått nyttigt 
individuellt och lite med det här att med belöningssystem dom får feedback i appen - som inte jag kan ge 
dom där och då - men man räcker ju inte till alla hela tiden utan då får dom den feedbacken hela tiden och 
för dom här eleverna är det toppen …” 

      (Lärare 2) 

Belöningssystem och direkt feedback 

Något som både lärare 1 och lärare 2 ansåg i denna studie var att de belöningssystem som fanns i 

språkutvecklande applikationer var bra för elevernas fortsatta utveckling av den språkliga förmågan, då dessa 

belöningar motiverade och stärkte eleverna och dess självförtroende. Enligt dessa lärare höjdes elevernas 

motivation över arbetet med hjälp av belöningssystem, då eleverna bara ville fortsätta arbeta med de 

språkutvecklande applikationerna för att uppnå vissa nivåer eller belöningar. Det som likaså motiverade 

eleverna var enligt lärare 1 och 2 alla olika effekter som uppkom vid belöningarna. Enligt lärare 1 och 2 

kunde belöningen som eleverna fick vid rätt svar i de språkutvecklande applikationerna vara exempelvis 

stjärnor, guldregn, trumvirvlar eller hurrarop. Lärare 1 och 2 ansåg även att de belöningar som utgavs i de 

språkutvecklande applikationerna även var en direkt feedback till eleverna. Den direkta feedbacken som 
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eleverna fick vid arbete vid de språkutvecklande applikationerna var ett enkelt rätt eller fel med olika effekter 

som kunde motivera eleverna och dess fortsatta lärande. När eleverna svarade fel på någon uppgift så 

markerades svaret antingen som fel eller så åkte bokstäverna tillbaka och så fick eleverna försöka igen och 

när eleverna svarade rätt kom de till nästa nivå. På så vis ansåg lärare 1 och 2 att eleverna även fick kunskap 

om var de låg gällande deras kunskapsnivå. Nackdelen som lärare 1och 2 nämnde i denna studie var att den 

direkta feedbacken som gavs inte var någon förklarande feedback utan bara ett rätt eller fel, men de påpekade 

dock att den direkta feedbacken var effektiv och nödvändig för eleverna och dess positiva utveckling av 

lärandet. 

”… det låter ju lite å liksom drrrallling å så kommer det ett stjärnregn eller nånting då förstår dom att 
det är nånting bra ju… asså det är ju feed positiv feedback så hela tiden…” 

      (Lärare 2) 

  ”… det finns ständig bekräftelse - dels att dom hör att dom är på rätt väg att dom väljer rätt väg och 
väljer rätt bokstäver och så där och sen att det kan vara stjärnor eller nycklar som man låser upp för att 
komma till nästa bana - asså det är ju feed positiv feedback så hela tiden…feedbacken är ju att dom hela 
tiden kommer längre och längre i spelen att dom tar sig framåt…” 

      (Lärare 2) 

”… om det är fel då låter det ingenting men bokstäverna åker tillbaka…” 

      (Lärare 2) 

 

Både lärare 1 och 2 ansåg att den direkta feedbacken var positiv för eleverna och dess fortsatta arbete, då 

de inte behövde sitta och vänta på lärarens personliga feedback för att kunna gå vidare i sitt arbete. Något 

som lärare 1 även ansåg som positivt var att den direkta feedbacken fortfarande var positiv fastän att eleverna 

hade gjort fel, vilket det inte alltid var i den traditionella undervisningen. Att den språkutvecklande 

applikationen hade en positiv ton trots ett fel svar kunde vara positivt för eleven och dess självförtroende, 

enligt lärare 1. Likaså ansåg Lärare 1 att de belöningssystem som fanns i de språkutvecklande applikationerna 

höjde elevernas motivation direkt, då eleverna i klassen började ”tävlade” mot varandra vilket hon ansåg var 

positivt. Lärare 2 ansåg att den direkta feedbacken ifrån de olika belöningssystemen var effektiv då flera 

elever kunde få feedback samtidigt, vilket hon inte skulle ha kunnat klara av vid den traditionella 

undervisningen. 

”… det har mer skapats en mer brinnande lust att kämpa på - Åh kan inte jag få vara inne på rasten 
för jag vill också öppna det där kortet åh…” 

      (Lärare 1) 

”… att det blir tydligare att när jag klarade det här då fick jag komma dit - åsså är det nån positiv 
feedback som hurra rop på det å - det blir en positivare stämning tror jag faktiskt…” 

      (Lärare 1) 
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”… jo men det är väl bara dom här positiva hurra ropen när dom klarar någonting - jo men då är det ju 
ofta nån trumvirvel som låter eller hurra rop som åh bra jobbat tadada men inte vad som var bra å varför 
och hur det var inget sånt - fast sen kan det ju vara så här att när man gör fel - så kan de ju vara så här 
att nu blev det tokigt nu - prova på ett annat sätt - kan testa å  prova en ny väg  - så att ja det är ju en 
feedback ändå på att nu är det inte rätt- men det blir ju ingen hjälp på vad som är rätt eller fel - fast man 
säger det på ett gladare sätt liksom skulle det bara ha stått att det var fel så skulle dom kanske bara bli 
irriterad - men nu så  oj oj nu blev det lite tokigt så lättar det upp mer så- än att det är en röd bock i 
skrivhäftet -  fel…” 

      (Lärare 1) 

 

”… mm ja jag tycker dom är bra å just att 5 elever kan sitta samtidigt och få bekräftelsen d d u duva … 
istället för att jag kan ju inte springa runt till fem personer …” 

      (Lärare 2) 

Individanpassad undervisning 

Något som både lärare 1 och 2 såg som en nackdel med att arbeta med språkutvecklande applikationer var 

att de hade svårt att kunna individanpassa arbetet med den språkutvecklande applikationen, då de 

exempelvis inte kunde se elevernas resultat eller anpassa nivån efter elevens kunskapsnivå. Både lärare 1 och 

2 menade att de lättare hade kunnat individanpassat elevernas undervisning om skolan skulle ha haft licenser 

till de språkutvecklande applikationerna som de använde. Utan licenser till språkutvecklande applikationer 

hade lärare 1 och 2 svårigheter med att kunna styra och anpassa elevernas arbete med den språkutvecklande 

applikationen. För att kunna anpassa elevernas arbete med den språkutvecklande applikationen efter 

elevernas kunskapsnivå hände det att lärarna exempelvis fick gå in på rasterna för att själva arbeta med den 

språkutvecklande applikationen tills den nådde den nivå som passade eleven. Detta resulterade i att lärarna 

tyckte att det var arbetsamt och tidskrävande att arbeta med språkutvecklande applikationer i 

undervisningen. Detta medförde att de ansåg att det var lättare att kunna anpassa undervisningen efter 

elevens kunskapsnivå i den traditionella undervisningen, där lärarna på ett smidigare sätt kunde leta fram en 

passande bok eller text, samt kopiera upp material för att möta elevernas individuella kunskapsnivå. Enligt 

dessa lärare skulle en licens till applikationen ha medfört att de på ett enklare sätt kunde gå in och forma en 

individanpassad undervisning till den enskilda eleven.  

 

”…ibland är det ju en del som är alldeles förenkla för eleven och att eleven ska lägga en massa tid på sånt 
den redan kan känns jätteonödigt - och vi när man har dom här gratis versionerna då är det sällan man 
kan gå in å styra - ibland kunde ju jag sitta å låsa upp nivåerna genom att jag satt på lunchrasten för att 
den skulle komma till nivå 5 - för då var det att här kanske det börjar finnas en utvecklingspotential för 
eleven…” 

      (Lärare 1) 

”…jag tycker att det är lättare att anpassa i den traditionella med arbetshäften bok eller nånting i den 
traditionella - men som sagt var hittar jag en APP som jag kan styra - du ska göra det här i veckan och 
du ska göra det här då blir det ju samma princip bara att det blir mer digitaliserat eller konkret…” 
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      (Lärare 2) 

Semiotiska resurser 

Vid en granskning av lärare 1 och 2 gällande om de anser att språkutvecklande applikationer kan stötta 

eleverna med dess utveckling av språkligaförmågan kan det ses att lärare 1 och 2 i denna studie var överens 

om att det är bilder, rörliga bilder, ljud och dess belöningseffekter och den direkta feedbacken som stödjer 

elevernas förståelse och lärande. Lärare 1 och 2 ansåg även att de semiotiska resurserna hade en tendens till 

att motivera eleverna, då det blev lite roligare med dessa effekter. 

”… ofta så är det att när man trycker på ordet så säger dom ordet - så dom får ja ofta både se och höra… 
jag tror man får fler sinnen …använder fler” 

      (Lärare 1) 

”… det finns bilder och ljud  - dom förstår ju direkt vad dom ska göra… dom är så luststyrda liksom att 
det är mycket roligare att se färg form och bild än fröken d d duva…” 

 

      (Lärare 2) 

Elevernas motivation 

Enligt lärare 1 och 2 tidigare svar och reflektioner kan det ses att dessa två lärare var överens om att arbete 

med språkutvecklande applikationer höjde motivationen hos eleverna i deras undervisning. Vid en analys av 

lärare 1 och 2 svar kan det ses att deras undersyfte till att använda språkutvecklande applikationer var att det 

motiverade eleverna till att kunna sitta själva och arbeta. Att språkutvecklande applikationer höjde elevernas 

motivation var mycket på grund av den lust som skapades med hjälp av olika belöningar i den 

språkutvecklande applikationen. Lärare 1 och 2 påpekade även i en mindre betoning att det även var 

applikationernas olika semiotiska resurser som likaså kunde höja motivationen hos eleverna, då olika effekter 

gjorde dem glada och hjälpte dem med förståelsen. Lärare 1 ansåg även att alla elever blev motiverade av att 

arbeta med språkutvecklande applikationer, men att det som oftast endast var de som var i behov av stöd 

som fick den möjligheten. Lärare 2 däremot menade att det var elever som var i behov av särskilt stöd som 

motiverades mest av språkutvecklande applikationer. 

”… oftast är det dom som har svårt att sitta still och som kanske har svårigheter som oftast får tillgången 
till det … men jag tror att det finns minst lika många andra barn som inte har dom svårigheterna som 
skulle få lika mycket ut av det…” 

      (Lärare 1) 

”… jag tycker ju att det är dom som har svårigheter - asså lite mer sådär - kanske lite mer rörligare i 
kroppen kanske nån form av svårighet det kan vara långsammare inlärare dom kan ha eh svårare 
skolbakgrund alltså såna saker - dom svagare eleverna av olika anledningar …” 

      (Lärare 2) 
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Förbättrade resultat 

Gällande om elevernas resultat har förbättras med hjälp av språkutvecklande applikationer kan det ses att 

lärare 1 ansåg att arbete med språkutvecklande applikationer kan höja resultatet för de barn som har haft 

svårt för att lära sig att läsa och skriva i den traditionella undervisningen som exempelvis de elever med 

dyslexi. Lärare 2 ansåg dock att det var omöjligt att veta om elevernas resultat har förbättrats med hjälp av 

språkliga applikationer, då undervisningen består av många olika moment. 

 

”… ja man tänker ju på dom som har haft det jättesvårt-  som inte alls kunde läsa och som har lärt sig 
genom den vägen- att dom har ju blivit hjälpt av det- och sedan tänker jag på de barn som har dyslexi att 
det finns mycket hjälp som dom kan få- som till exempel legimus och inläsningstjänst- där de får böcker 
och material uppläst- och där dom kan följa med och se texten de behöver inte bara lyssna utan de kan 
följa med i texten samtidigt den byter färg så att dom ser vart dom är- så det tror jag absolut hjälper 
dom…” 

(Lärare 1) 

”… det är klart att dom gör framsteg… dom lär sig å vad det beror på om det är jag eller om det är den 
där (appen) det vet jag inte men dom lär sig och det är ju huvudsaken…” 

      (Lärare 2) 

 

 

Speciallärares föreställningar och attityd till språkutvecklande applikationer  

Lärare 3 och 4 som arbetade som speciallärare undervisade elever både enskilt och i mindre grupper, då de 

ofta arbetade med elever som behövde lite mer stöttning. Dessa lärare arbetade och hade tillgång till 

språkutvecklande applikationer med licenser i sin undervisning, vilket inte lärare 1 och 2 hade.  

 

Speciallärarnas huvudsyfte med att använda språkutvecklande applikationer  

Lärare 3 och 4 huvudsyfte till att använda språkutvecklande applikationer i undervisningen var att använda 

språkutvecklande applikationer som pedagogiska verktyg. Lärare 3 använde språkutvecklande applikationer 

för att utveckla elevernas språkliga förmåga i en positiv riktning, då språkutvecklande applikationer 

fungerade som ett hjälpmedel. Lärare 3 ansåg att språkutvecklande applikationer hjälpte eleverna att tillägna 

sig kunskaper på ett mer effektivt sätt. Likaså ansåg lärare 3 att språkutvecklande applikationer hade en 

tendens till att motivera elever som inte fångades i helklass. 

 

”… ge dom hjälpmedel i sin undervisning för att kunna ta till sig kunskaper bättre … Datatek är 
anpassade hjälpmedel till barn med särskilda behov men även till barn som bara behöver lite stöttning och 
då har dom ett jättestort utbud med digitala läromedel och digitala appar…” 
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”…  jag tycker att det är bra för att dom barnen som inte fångas i grupp kanske fångas av digitala 
läromedel på ett annat sätt - just att dom dras in i Ipaden åh ja vissa barn gör det …” 

      (Lärare 3) 

 

Lärare 4 använde sig av språkutvecklande applikationer för att eleverna skulle få möjlighet att använda sig 

av olika verktyg för att utveckla sin språkliga förmåga. Lärare 4 ansåg att det är viktigt att läraren försökte 

skapa ett levande klassrum där eleverna kunde använda olika verktyg för samma undervisning, innehåll och 

mål. Lärare 4 ansåg även att språkutvecklande applikationer motiverade eleverna till att arbeta med det 

specifika, då applikationerna hade en tendens till att skapa en positivitet hos eleverna. 

”… man måste jobba mycket mer på att bli ett levande klassrum … att man kan använda olika verktyg 
samtidigt fast för samma sak samma mål liksom …” 

 

” … och barnen är ju framförallt väldigt positiva för det mesta - nästan alltid att de är positiva …” 

      (Lärare 4) 

Interaktion 

Vid en analys av lärare 3 svar kan det ses att denna lärare hade en något negativ syn på språkutvecklande 

applikationer i undervisningen. Lärare 3 ansåg att den viktiga relationen mellan lärare och elev minskade 

genom arbetet med språkutvecklande applikationerna i undervisningen. Lärare 3 menade att det som 

påverkade elevernas lärande i en positiv riktning var den personliga interaktionen som kunde uppstå mellan 

lärare och elev i den traditionella undervisningen, då det var genom diskussioner och frågor i den 

traditionella undervisningen som elevernas lärande utvecklades och fördjupades. Att kunna skapa denna 

interaktion ansåg lärare 3 som en stor svårighet genom det individuella arbetet som oftast uppstod när 

eleverna arbetade med språkutvecklande applikationer i klassrummet. Hon menade att det var svårt att 

kunna svara på de frågor som eleverna fick under arbetets gången vid språkutvecklande applikationer, 

jämfört med de frågor som kunde uppkomma i diskussionerna i den traditionella undervisningen  

 

Likaså ansåg lärare 3 att det var svårt att se om du har fått med alla elever i undervisningen när de arbetade 

med språkutvecklande applikationer, då du inte fick någon ögonkontakt med eleverna. I den traditionella 

undervisningen kunde du lätt se genom den ögonkontakt som skapas att Arne där borta som sitter och tittar 

ner i bänken, inte är med i undervisningen.  

”… det är jätte viktigt att man har en människa som pratar jag tror att den personliga kontakten med 
läraren det är 1 relationen mellan elev och lärare - det går aldrig att ersätta en lärare och den relation 
mellan lärare och elev som du har med en padda och en elev det är det första - sen är det också det här med 
motoriken pennan att vi rör våra fingrar vi rör på oss - ett sitta å knappa det är inte nyttigt för nån och 
man lär sig inte mycket av det heller…” 
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      (Lärare 3) 

”… det är ju bevisat att det är bättre så att dom lär sig bättre vid den traditionella - relation och att dom 
lär sig bättre därför föredrar jag den traditionella undervisningen…” 

      (Lärare 3) 

 

Även lärare 4 påpekade att interaktionen var viktig vid elevernas utveckling av lärandet. Lärare 4 ansåg att 

den personliga feedbacken som lärarna kunde ge, gav elevernas mycket mer än den direkta feedbacken från 

språkutvecklande applikationen. Lärare 4 menade att språkutvecklande applikationer var ett gediget 

kompletterings verktyg till den traditionella undervisningen, och att en jämn balans mellan dessa två skulle 

ge en bra lärmiljö för eleverna. 

”… sen tror ju jag att den fysiska att när du sätter dig ner som lärare och säger kolla här det här gjorde 
du jättbra - då tror jag att den uppmuntran är mer värt…” 

      (Lärare 4) 

Belöningssystem och direktfeedback 

Gällande belöningssystem som kan finnas i språkutvecklande applikationer nämnde Lärare 3 att hennes 

språkutvecklande applikationer som hon använde sig av inte innehöll några belöningssystem. Lärare 3 

motivering till varför det inte fanns några belöningssystem i de språkutvecklande applikationer som hon 

använde sig av var att det var pedagogiska verktyg som eleverna använde för att lära sig och inte för att spela 

spel och skapa lust hos eleven.  

”… men nu kan det vara såhär tänker jag de här är så pedagogiska appar jag har ju fått datatekets deras 
utbud och det är inte belöning så det är mer språkutvecklande det är gjort att bara barnen ska lära sig - 
det är inga såna här som man laddar ner ifrån Itunes som man lätt kan spela - det är ju inget spel dom 
här…” 

      (Lärare 3) 

Lärare 4 var däremot positivt inställd till de belöningssystem och den direkta feedbacken som gavs vid arbete 

med språkutvecklande applikationer. Lärare 4 ansåg att eleverna nästan alltid var positiva till att använda 

språkutvecklande applikationer i undervisningen, då olika belöningseffekter gjorde eleverna glada och stolta 

över det arbete som de utförde. Enligt lärare 4 blev eleverna överösta med olika typer av belöningar, vilket 

läraren själv inte skulle ha kunnat utföra i den traditionella undervisningen. Genom dessa belöningar som 

eleverna fick ansåg lärare 4 att eleverna även fick en direkt feedback på vad som var rätt eller fel, vilket 

gjorde det lättare för eleven att kunna gå vidare i sitt arbete, samt att eleverna även fick kunskap om dess 

aktuella kunskapsnivå genom de nivåer de klarade av. Dock ansåg lärare 4 att den feedback eleven fick från 

läraren själv betydde mycket mer för eleven än den direkta feedbacken i den språkutvecklande applikationen.  

”… det är som jag sa dom blir ju glada om dom får en stjärna det blir vi också tänker jag - om nån säger 
att bra jobbat i dag då blir ju jag glad - och det kan ju vi säga som lärare bra jobbat med den där texten 
- men vi säger ju inte det 10 gånger när du skriver - medans här när du sitter kan du få det 10 ggr - 
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annars kanske du får det 1 ggr utav läraren - du blir ju överöst liksom med belöningar och det är klart 
att det är motiverande…” 

      (Lärare 4) 

”… sen tror ju jag att den fysiska att när du sätter dig ner som lärare och säger kolla här det här gjorde 
du jätte bra - då tror jag att den uppmuntran är mer värt eller vad man ska säga - du blir ju glader om en 
person säger till dig att vad snygg du var i håret än om den där lilla flickan på det där lilla spelet säger " 
idag är du fin " liksom - eh för att hon menar inte det - men förhoppningsvis menar du som lärare det 
liksom - att det här gjorde du verkligen bra - eh så att jag tänker att det finns ju ett värde en värdering 
utav i dom här berömmen liksom positiv feedback är mer värt från en lärare liksom…” 

      (Lärare 4) 

Individanpassa undervisningen 

Lärare 3 och 4 som arbetade mer med språkutvecklande applikationer med licenser kunde på ett mer 

effektivt sätt individanpassa arbetet med språkutvecklande applikationer än vad lärare 1 och 2 kunde göra. 

Enligt lärare 3 och 4 fanns det bra språkutvecklande applikationer som ”själva” kunde ta fram en 

utvecklingsplan till respektive elev, men att de även själva kunde gå in i applikationen och skapa en 

utvecklingsplan till varje elev. Dock var dessa språkutvecklande applikationerna som oftast avsedda till 

elever som var i behov av särskilt stöd, men lärare 3 menade att alla elever oavsett förutsättning skulle kunna 

utveckla sin språkliga förmåga genom att få möjlighet att arbeta med dessa språkutvecklande applikationer 

som hade licenser.  

 

Trots att lärare 3 och 4 hade tillgång till dessa språkutvecklande applikationer med licenser som på ett mer 

effektivt sätt kunde individanpassa arbetet med den språkutvecklande applikationen, ansåg de att det ändå 

var smidigare att individanpassa undervisningen inom den traditionella undervisningen. Enligt lärare 3 och 

4 gick det snabbare att leta fram material ur olika traditionella läromedel som de kände till, jämfört med att 

leta fram passande material i de språkutvecklande applikationerna. Enligt lärarna gick det snabbare att 

individanpassa undervisningen i den traditionella undervisningen på grund av att de visste vart materialet 

fanns och kunde därmed snabbt plocka fram det till eleven. 

 

”… i dom avancerade med licenser så kan jag - inte dom andra det finns inte vad jag vet …” 

      (Lärare 3) 

”… jag tycker att det är lättare att göra själv - den traditionella för att jag är sån som person… det är 
lättare att hitta material och du får lägga ner jätte mycket tid till att söka rätt material på dom hör apparna 
- vilket tar jättemycket tid som man inte tänker på - jag har lagt ner dagar på att ta fram det här medan 
jag i mitt huvud kan ta fram anpassade läromedel på en minut till ett barn som behöver…” 

      (Lärare 3) 

”… mmm Lexia och Provia har ju sånt där gör du nåt som heter Provia först där du gör som ett test - 
utifrån det testet väljer programmet ut vilka övningar du ska göra . men du kan ju också som speciallärare 
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eller lärare lägga in att jag tycker att det här barnet behöver träna på dom här sakerna - så att det finns 
både två - jag kan styra och så kan programmet välja så där kan du ha hjälp från båda liksom - du kan 
göra så att programmet plockar fram förslag och sen kan du bestämma utifrån dom förslagen - så på det 
sättet är det väldigt bra…” 

      (Lärare 4) 

”… den här eleven behöver träna det här och då tar jag den här boken alltså det är ju inte svårare att välja 
en bok med att välja alltså där kan det ju mer vara ett hinder a jag måste gå in i Provia och så måste jag 
hitta på övningar - det är ju lite mer som uppbyggnadsfas - det tar lite längre tid för mig att sätta mig in 
och jag ska lägga upp vilka elever ska vara där och dom ska göra testet och vilka tester ska dom ha sen…” 

      (Lärare 4) 

Semiotiska resurser 

Det som lärare 3 och 4 betonade mest var applikationernas multimodalitet och hur den stöttade och hjälpte 

eleverna med dess förståelse och utveckling av lärandet i en positiv riktning. De ansåg att eleverna utvecklade 

sitt lärande i en positiv riktning med hjälp olika semiotiska resurser som bild, ljud, rörliga bilder och färger. 

Att eleverna fick mycket stöd via semiotiska resurser kunde förklaras enligt lärarna med att eleverna utsattes 

för flera olika intryck samtidigt, vilket gjorde det lättare för dem att förstå och utveckla sitt lärande. När 

eleverna exempelvis skulle skriva ett ord kunde eleverna med hjälp av talsyntes få en förståelse om de skrev 

rätt bokstav eller ord. Likaså när eleverna exempelvis skulle passa ihop ett ord med en bild, kunde eleverna 

få en djupare förståelse över ordet och bilden då det ibland uppkom ett specifikt ljud som passade in på 

bilden eller ordet. Genom denna konkretisering menade lärare 3 och 4 att språkutvecklande applikationer 

med deras semiotiska resurser stärkte och förtydligade den lärandesituation som eleven mötte, vilket leder 

till en utveckling av elevernas lärande i en positiv riktning.  

 

 

”… man ser precis vad som händer och sker … det här tycker dom är jättespännande - bokstavslek ljud 
och bilder…” 

      (Lärare 3) 

 

”… vi säger att du har en lucktext - katten ligger hm streck stolen - då ska du liksom hitta vad det är för 
preposition som ska vara där liksom - det står på under över inuti så drar du på - skulle du dra under så 
skulle den flyga upp igen då skulle den flyga tillbaka och så testar du nästa nehe den var det inte heller och 
sen när du tar på då glittrar det - så det är klart att den hjälper det blir ju som en stöttning…” 

      (Lärare 4) 
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Elevernas motivation 

Lärare 3 och 4 menade att alla elever blev motiverade av att arbeta med språkutvecklande applikationer och 

att det inte var någon skillnad på hur dessa språkutvecklande applikationerna kunde motivera eleverna 

utifrån deras förutsättningar. Dock påpekade lärare 3 och 4 att det som oftast bara var de elever som hade 

svårigheter med den språkliga förmågan eller uppvisade ett störande beteende som fick möjlighet att arbeta 

med de språkutvecklande applikationerna.   

”… det är också lite som jag har sagt tidigare att det är dom som är svaga som får använda dom mer - å 
men jag vet inte om de är mer motiverade jag tror att alla skulle vara lika motiverade - men det är dom 
svaga som får eller dom stökiga som får lite mer - men jag tror ju inte att nån är mer eller mindre motiverad 
för det jag tror att alla är motiverade att få göra det liksom…” 

      (Lärare 4) 

 

 

”… nej jag tror nog att alla elever blir det - alltså alla vill ju jobba med paddan alltså dom vill det - så jag 
kan inte se någon skillnad på det med barn med särskilda behov eller ett barn med ADHD eller ett 
vanligt barn utan diagnos alla vill jobba med Ipads för att det gör man ju oftast inte i skolan och då blir 
det ju lite speciellt när man tar fram den där Ipaden antar jag - för vi använder ju inte det jämt…” 

      (Lärare 3) 

”… vi skulle kunna fixa att alla elever skulle kunna få den här å få sin egen nivå å kunna jobba uppåt 
men det gör vi inte - det är jättekonstigt - vi utvecklar inte dom eleverna som är duktiga i Sverige - vi bara 
satsar på dom som har problem vilket är bra - men vi har även dom som ligger här uppe som behöver 
utvecklas uppåt men dom får ju ligga kvar där hela tiden dom utmanas inte…” 

      (Lärare 3) 

Förbättrade resultat 

Avslutningsvis kan det ses att lärare 4 ansåg att det var svårt att veta vad det var som gjorde att eleverna 

utvecklade sin språkliga förmåga och höjde sina resultat. Lärare 4 menade att eleverna arbetade med många 

olika undervisningsformer i undervisningen, vilket gjorde det svårt att se om det var arbetet med 

språkutvecklande applikationer som höjde elevernas resultat. Lärare 4 ansåg dock att man som lärare kunde 

se att eleven hade klarat av ett specifikt moment i applikationen, men inte om elevens språkförmåga hade 

förbättrats generellt med hjälp av den språkutvecklande applikationen. Lärare 3 ansåg dock att eleverna inte 

höjde sina resultat med hjälp av språkutvecklande applikationer, utan hon ansåg däremot att 

språkutvecklande applikationer försämrade elevernas resultat. Det enda sättet hon ansåg skulle kunna höja 

elevernas resultat var att få in mer struktur i undervisningen, vilket den traditionella undervisningen hade. 

 

 ”… har nej jag tror at vi bara går bakåt med att bara införa mer Ipads - Vi behöver struktur - ordning 
eh traditionell undervisning i skolan då kommer resultaten höjas - och det har vi inte idag - det är min 
åsikt - många lärares åsikt tror jag…” 
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      (Lärare 3) 

 

”… eh och du gör så många olika insatser … så det är svårt att se att det är just den här - du kan ju se 
om de har förbättrat sig på just det område inom det programmet men inte i generellt…” 

      (Lärare 4) 
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Sammanfattande analysdiskussion och reflektioner 

I detta kapitel avser jag att diskutera resultat och analys i relation till tidigare forskning och min teoretiska 

utgångspunkt. Som det tidigare har skrivits så syftar denna studie till att ge svar på varför lärare använder 

sig av språkutvecklande applikationer i undervisningen, samt vad dessa språkutvecklande applikationer kan 

tillföra elevers lärande. På så vis kommer denna studie förhoppningsvis kunna visa kunskap om hur lärarnas 

val av arbetssätt och innehåll kan påverka elevers lärande i de yngre årskurserna.  

 

Vid en sammanställning av samtliga lärares svar kring varför de använder sig av språkutvecklande 

applikationer kan det ses att lärarna i denna studie hade olika huvudsyften till varför de använde 

språkutvecklande applikationer. Värt att notera var dock att lärarnas undersyftet var detsamma, det vill säga 

att språkutvecklande applikationer hade en tendens till att motivera elevers lärande.  

 

Kompensatorisk resurs eller ett pedagogiskt verktyg 

Vid denna studies analys och resultat kan det ses att lärare 1 och lärare 2 som arbetade som klasslärare 

använde språkutvecklande applikationer mer som en lärarresurs, just för att kunna frigöra sig och undervisa 

andra elever i klassrummet. Lärare 1 beskrev att hon använde sig av språkutvecklande applikationer till 

största del för att stävja störande beteende i klassrummet. Hon menade att om elever som hade ett störande 

beteende fick sitta och arbeta med språkutvecklande applikationer blev de lugna och stillsamma, vilket 

gjorde att hon kunde frigöra sig och undervisa andra elever på ett mer effektivt sätt. Lärare 1 motivering till 

varför hon använder sig av språkutvecklande applikationer kan därmed sammankopplas till Fleischer och 

Kvarnsell (2015) som menar att skolor prioriterar att använda sig av digitala resurser för att kompensera den 

tveksamma lärartäthet som finns i klassrummen (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 20, 22-23).  

 

Att elever med ett störande beteende blev lugna ansåg lärare 1 berodde på att de blev motiverade och kunde 

därmed slutas in i den språkutvecklande applikationen och skärma av de övriga eleverna i klassrummet. 

Detta påpekade även både Kantosalo (2013) och Hylén (2013) i sina studier. Enligt Hylén (2013) och 

Kantosalo (2013) kan digitala resurser ha en positiv påverkan på elevernas beteende, då användning av 

digitala spel kan skapa en känsla av kontroll hos eleven som kan stimulera deras sinnen och dess inre ro 

(Hylén, 2013, s. 36; Kantosalo, 2013, s. 36). Genom att digitala resurser och spel kan skapa en inre ro och 

tillfredsställelse hos eleven, kan det ses att lärare 1 i ett underliggande syfte använder sig av språkutvecklande 

applikationer som en underhållande form för att förbättra elevernas lärande, vilket enligt Linderoth (2014) 

innebär att spelens rolighet kommer i första hand (Linderoth, 2014, s. 33). Genom att läraren försöker skapa 

en undervisning som präglas av lust, kan det även ses att lärare 1 förespråkar den behavioristiska 

lärandeteorin och dess centrala tanke med att lust och tillfredställelse kan frambringa ett nöjaktigt och 

skötsamt beteende hos eleverna (Säljö, 2014, s. 266). 
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Lärare 2 huvudsyfte till varför hon använde sig av språkutvecklande applikationer i undervisningen var för 

att kompensera hennes personliga feedback till eleverna i undervisningen. Genom att kompensera hennes 

personliga feedback till eleverna kunde lärare 2 frigöra sig till andra elever i klassrummet. Här kan det tydligt 

ses att även lärare 2 använder språkutvecklande applikationer som en lärarresurs i undervisningen, just för 

att kompensera henne och hens direkta feedback till eleverna i undervisningen. Detta kan enligt Fleischer 

och Kvarnsell (2015) vara vanligt, just för att kompensera den minskade lärartätheten som eventuellt råder 

i Sveriges skolor (Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 20, 22-23).   

 

Likaså menade lärare 2 att den direkta feedbacken eleverna fick via belöningssystemen och dess olika 

effekter i applikationen även motiverade och gav eleverna lust till att arbeta med den specifika uppgiften i 

undervisningen. Därmed kan det ses att lärare 2 undersyfte med att använda språkutvecklande applikationer 

i undervisningen var för att eleverna skulle känna en motivation och en tillfredställelse över det som skulle 

läras in. Denna reflektion kring lärare 2 användning av språkutvecklande applikationer kan därmed 

sammankopplas till Linderoths (2004) tredje ställningstagande till varför lärare använder sig av digitala spel 

i undervisningen. Det tredje ställningstagande till varför lärare använder sig av digitala spel i undervisningen 

innebär enligt Linderoth (2004) att lärandet hos eleven sker genom lust, där elevens lärande skall förbättras 

genom en underhållande form (Linderoth, 2004, s. 33). Därmed kan det ses att även lärare 2 kunskapssyn 

gällande belöningar och dess effekter och den lust och motivation som skapas vid arbete med 

språkutvecklande applikationer påminner om ett mer behavioristiskt tänkande, där lust och tillfredställelse 

kan frambringa både kunskap och ett mer nöjdaktigtbeteende hos eleverna (Säljö, 2014, s. 266). 

 

Genom en sammanställning av lärare 3 och 4 svar kan det ses att dessa lärares huvudsyfte till att använda 

språkutvecklande applikationer i undervisningen, var att de såg språkutvecklande applikationer som nya 

pedagogiska verktyg som hjälpte eleverna att utveckla sin språkliga förmåga på ett effektivt sätt. Lärarna 

ansåg att semiotiska resurser som bilder, ljud och rörliga bilder och andra effekter effektiviserade elevernas 

förståelse och kunskap, på ett lite annorlunda sätt jämfört med den traditionella undervisningen. Enligt 

lärare 3 och 4 blev eleverna mer motiverade av att arbeta med språkutvecklande applikationer med tack vare 

de semiotiska resurserna som fanns i applikationen. Här kan det ses att speciallärarna har en tendens till att 

fokusera mer på hur olika verktyg kan fungera som medierande artefakter som hjälper elevernas utveckling 

av lärandet, jämfört med klasslärare som hade en tendens till att fokusera mer på att skapa lust hos eleverna 

(Säljö, 2014, s. 298; Vygotskij, 1999, s. 7). Genom att lärare 3 och 4 ser de semiotiska resurserna som 

medierande artefakter kan det även ses att dessa lärare har en syn på lärandet som påminner om den 

sociokulturella lärandeteorin. Enligt den sociokulturella lärandeteorin utvecklas elevernas lärande med hjälp 

av olika artefakter som hjälper eleverna att integreras med omvärlden (Säljö, 2013, s. 229). 

 

Därmed kan lärarnas huvudsyfte med att använda språkutvecklande applikationer som nya pedagogiska 

verktyg i undervisning sammankopplas till Linderoths (2004) andra ställningstagande till varför lärare 

använder sig av digitala spel i undervisningen. Enligt Linderoth (2004) kan lärare exempelvis använda sig av 
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digitala spel i syfte med att eleverna skall kunna tillämpa och anförskaffa sig kunskap på nya sätt som även 

motsvarar samhällets syn på kunskap och utveckling (Linderoth, 2004, s. 33). Likaså kan lärarnas huvudsyfte 

till användning av språkutvecklande applikationer även sammankopplas till Linderoths (2004) fjärde 

ställningstagande ”Dynamiska representationer”, då lärare 3 och 4 anser att applikationernas semiotiska 

resurser påverkar elevernas förståelse i en positiv riktning. Enligt Linderoth (2004) hjälper olika semiotiska 

resurser elevernas förståelse och skapandet av nya erfarenheter (Linderoth, 2004, s. 36).  

 

Gällande lärare 3 och 4 undersyfte och reflektion till att eleverna blev mer motiverade vid användning av 

språkutvecklande applikationer kan även det styrkas med Hyléns (2013) studie. Hylén (2013) menade att 

digitala resurser har en positiv påverkan på elevernas motivation och lärande, då eleverna exempelvis kan 

koncentrera sig bättre på det som skall läras in (Hylén, 2013, s. 24). 

 

Sammanfattningsvis kan det ses att huvudsyftet skiljer sig åt mellan klasslärare och speciallärare. Klasslärare 

använder språkutvecklande applikationer mer som en kompensatorisk resurs för att läraren skall kunna 

frigöra sig till andra elever. Speciallärarna använder däremot språkutvecklande applikationer mer som 

pedagogiska verktyg, just för att kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt lärande på ett effektivt sätt. Att 

klasslärare och speciallärare har olika huvudsyften gällande att använda språkutvecklande applikationer i 

undervisningen kan ha sin grund i att lärarna har olika förutsättningar till att använda språkutvecklande 

applikationer i undervisningen.  

 

Som klasslärare har du upp till 30 elever samtidigt när du undervisar, vilket kan resultera i att minsta störande 

detalj i undervisningen kan påverka undervisningens kvalitet. Detta kan då medföra att klasslärare gör allt 

för att kunna undvika dessa störande moment, just för att kunna försöka skapa en god kvalitet på 

undervisningen. Likaså kan det ses att klasslärare som inte riktigt känner att de hinner med alla elever och 

dess olika kunskapssnivåer, oftare tar hjälp av behavioristiska metoder i undervisningen just för att kunna 

frigöra sig själv och på så vis kunna nå ut till fler elever. För att läraren skall kunna frigöra sig krävs det mer 

eller mindre att elever själva kan fylla på sina kunskaper genom enskilda arbeten, vilket är en central 

kunskapssyn i den behavioristiska lärandeteorin (Berg, 2011, s. 50, 77; Hwang & Nilsson, 2011, s. 39). 

Därmed kan det ses att klasslärare möjligtvis använder språkutvecklande applikationer mer som en 

kompensatoriskresurs, just för att kunna frigöra sig och kompensera sin otillräcklighet till eleverna i 

klassrummet.  

 

Speciallärare som har en annan lärarroll och andra förutsättningar gällande undervisning som exempelvis 

språkutvecklande applikationer med licenser och mindre undervisningsgrupper behöver troligtvis inte 

frigöra sig på samma sätt som klassläraren, då speciallärarens elever är färre till antalet, samt att de som oftast 

ligger på en mer likvärdig kunskapsnivå jämfört med klasslärarens elever.  

 



 

 43 

Därmed kan det ses att speciallärarna i denna studie kan fokusera mer på vad språkutvecklande applikationer 

och dess specifika artefakter kan erbjuda eleverna och dess utveckling av lärandet, än hur applikationen kan 

kompensera deras undervisning. Genom denna reflektion kan det ses att speciallärare har en större möjlighet 

till att skapa en bättre lärandemiljö som möter elevernas förutsättningar och behov, då fokuset ligger på hur 

eleverna på bästa sätt kan utveckla sitt lärande med hjälp av språkutvecklande applikationer. Därmed kan 

det ses att specialläraren har en tendens till att se lärandet ur en mer sociokulturell lärandeteori där elever 

tillsammans med läraren kan utveckla sitt lärande med hjälp av språkutvecklande applikationer och dess 

specifika egenskaper.  

Reflektioner kring lärares syn på lärandet 

Yttre motivation och interaktion 

Som redan nämnts betonar lärare 1 och 2 vikten av belöningen och den direkta feedbacken som något 

otroligt betydelsefullt för elevernas utveckling av lärandet. De ansåg att belöningar och den direkta 

feedbacken som eleverna fick genom de språkutvecklande applikationerna motiverade och stärkte dem, 

vilket resulterade i att deras självförtroende och utveckling stärktes och förbättrades. Lärare 1 och 2 menade 

att eleverna motiverades till att vilja fortsätta arbeta med de språkutvecklande applikationerna, just för att 

eleverna ville uppnå vissa nivåer eller belöningar. Lärarnas reflektioner kring belöningssystem och elevers 

motivation kan därmed hänvisas till både Kantosalo (2013) och Linderoth (2004) som menade att belöningar 

i digitala spel kan motivera och stärka elevernas självförtroende (Kantosalo, 2013, s. 33, 37; Linderoth, 2004, 

s. 26). Enligt Kantosalo (2013 och Linderoth (2004) kan digitala spel även framhäva en tävlingsinstinkt där 

eleverna på kortast tid vill uppnå en viss nivå för att få bekräftelse över dess duktighet (Kantosalo, 2013, s. 

37; Linderoth, 2004, s. 26).  

 

Genom att lärare 1 och 2 hade en positiv syn kring olika belöningssystem och hur dessa belöningar motiverar 

eleverna, kan det ses att den behavioristiska lärandeteorin och dess belöningssystem i undervisningen tilltalar 

lärare 1 och 2 i sin undervisning med språkutvecklande applikationer. Den föreställning som lärare 1 och 2 

har till belöningssystem och dess effekter påminner om Skinners tro på hur yttre motivation kan påverka en 

människas beteende. Enligt Skinner skulle belöningar i undervisningen frambringa ett mer nöjdaktigt 

beteende hos eleverna, då belöningar skulle frambringa en motivation hos eleverna till att fortsätta 

eftersträva det som gav dem lust och tillfredställelse (Säljö, 2014, s. 266).  

 

Gällande den direkta feedbacken som eleverna fick via de belöningssystem som fanns i de språkutvecklande 

applikationerna, ansåg både lärare 1 och 2 att den även hjälpte eleverna att få förståelse över sin egen 

kunskapsnivå, då eleverna genom applikationens olika nivåer, direkta feedback och belöningarna fick reda 

på om deras svar var rätt eller fel på ett effektivt sätt. Denna reflektion kan även styrkas med Kantosalo 

(2013) som menade att eleverna med hjälp av den direkta feedbacken i digitala applikationer kan få 

kännedom över sin egen kunskapsnivå (Kantosalo, 2013, s. 33).  
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Genom den direkta feedbacken som ges till eleverna kan det ses att det även skapas en interaktion mellan 

eleven och den språkutvecklande applikationen som eleverna arbetar med. Denna interaktion kan förklaras 

enligt både Taylor (1980) och Gee (n.d.) med att den digitala applikationen presenterar ett stoff som kräver 

en respons från eleven. När eleverna har givit en respons på det presenterade stoffet, värderar den digitala 

applikationen elevens svar för att sedan ge eleverna ett nytt stoff som kräver en ny respons (Taylor, 1980; 

Gee, n.d., s. 4). Taylor (1980) menar att digitala applikationer därmed kan fungera som en handledare för 

eleven, då den responderar och ger återkoppling till elevernas handling i applikationen (Taylor, 1980). Detta 

kan även förklaras enligt Linderoth (2004) med att elevens handling i den språkutvecklande applikationen 

aldrig står själv, utan elevens handling grundar sig på vad som sägs och inträffar under arbetets gång i den 

språkutvecklande applikationen (Linderoth, 2004, s. 9). Därmed kan det ses att lärare 1 och 2 även har en 

tendens till att använda den språkutvecklande applikationen som en handledare i undervisningen, då 

applikationen besvarar elevernas handling genom ett rätt eller fel, samt anpassar nivåernas utmaning efter 

elevernas svar.  

 

Till följd av detta kan det ses att lärarnas betoning på belöningar och dess effekter som oftast förknippas 

med behaviorismen och människors beteende även kan skapa en interaktion och en handledning mellan 

språkutvecklande applikationen och eleven. Därmed kan det ses att lärare 1 och 2 syn på språkutvecklande 

applikationer och dess direkta feedback och handledning även påminner om den sociokulturella 

lärandeteorin. Inom den sociokulturella lärandeteorin anses det att eleverna genom en ”bättre lärd” person 

skall handledas och utmanas in i dess proximala utvecklingszonen, just för att utveckla deras förståelse i en 

positiv riktning (Säljö, 2014, s. 304–305; Vygotskij, 1999, s. 331).   

 

Som vi kunde se av denna studies resultat ansåg även lärare 4 att belöningssystemen och den direkta 

feedbacken som eleverna fick via den språkutvecklande applikationen var bra för eleverna, då detta kunde 

motivera eleverna och dess fortsatta arbete. Denna reflektion kan likaså styrkas med Kantosalo (2013) och 

Linderoth (2004) som menade att olika belöningar och effekter kan motivera eleverna och dess utveckling 

av lärandet i en positiv riktning (Kantosalo, 2013, s. 33, 37: Linderoth, 2004, s. 26). Lärare 4 menade också 

att den direkta feedbacken som gavs genom olika belöningar, effekter och nivåer även var effektiv då eleven 

kunde få feedback vid fler tillfällen än vad en lärare kunde uppnå under en lektion. Även här kan det ses att 

lärare 4 till en viss del anser att språkutvecklande applikationer kan fungera som en effektiv handledare som 

Taylor (1980) förklarade i sin studie (Taylor, 1980). Dock var Lärare 4 noga med att påpeka att den 

personliga feedbacken som bara en lärare eller en annan person kunde ge påverkade eleverna och dess 

motivation och lärandet i en ännu större utsträckning än vad belöningarna i applikationen gjorde.  

 

Vid en summering av lärare 4 svar och reflektioner kan det ses att lärare 4 har en viss kunskapssyn av att 

yttre motivation som belöningar kan påverka en människas tankar, beteende och utveckling på ett positivt 

sätt. Lärarens föreställning gällande belöningar och den direkta feedbacken kan därmed påminnas om den 

behavioristiska lärandeteorin, vars centrala tanke är att belöningar motiverar och utvecklar eleverna och 
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deras kunskapande (Säljö, 2014, s. 266). Likaså kan det ses att lärare 4 även har en tanke om att den direkta 

feedbacken kan fungera som en handledare som visar och stöttar eleverna genom deras arbete med den 

språkutvecklande applikationen. Därmed kan det ses att lärarens föreställning gällande applikationens 

handledning även påminner oss om den sociokulturella lärandeteorin, där en bättre lärd person bör hjälpa 

och stötta eleverna in i dess proximala utvecklingszon, just för att effektivisera elevernas utveckling av 

lärandet (Säljö, 2014, s. 304–305; Vygotskij, 1999, s. 331). Avslutningsvis kan det ses att lärare 4 har 

ytterligare en förställning gällande lärandet som påminner om den sociokulturella lärandeteorin, då läraren 

framhäver vikten av den personliga interaktionen och feedbacken som endast en person kan ge eleverna. 

Vid den sociokulturella lärande teorin anses det att eleverna utvecklar förståelse och kunskap mer effektivt 

genom interaktion med andra människor (Säljö, 2014, s. 301).  

 

Gällande lärare 3 i denna studie kunde det ses att denne inte hade några belöningssystem i sina 

språkutvecklande applikationer. Att lärare 3 språkutvecklande applikationer inte hade några belöningar 

ansåg lärare 3 berodde på att dessa applikationer syfte var att eleverna skulle lära sig och utveckla kunskap 

utan att väcka någon lust hos eleverna. Här kan det ses att både läraren och de språkutvecklande 

applikationer med licenser som lärare 3 använder sig av troligtvis har en mer kognitiv lärandeteori i grunden, 

där elevernas inre motivation skall hjälpa dem att utveckla sitt lärande (Berg, 2011, s. 50-51, 198; Säljö, 2014, 

s. 283-284).  

 

Lärare 3 var även väldigt noga med att betona vikten av den interaktion och de samtal som kunde uppstå 

mellan lärare och elever i den traditionella undervisningen. Lärare 3 menade att det var genom den 

interaktion som eleverna lärde sig bäst, då de tillsammans med läraren kunde utveckla deras förståelse. För 

att försöka uppnå denna interaktion vid arbete med språkutvecklande applikationer försökte lärare 3 sitta 

tillsammans med eleverna när de arbetade med språkutvecklande applikationer, just för att kunna hjälpa 

eleven och dess förståelse ytterligare. Detta kan även styrkas med exempelvis Kantosalo (2013) och 

Melhuish och Fallon (2010) som påpekade att handledning och stöttning av en närvarande lärare var att 

föredra när eleverna arbetade med digitala läromedel, just för att kunna se att eleverna utvecklar sitt lärande 

i rätt riktning (Kantosalo, 2013, s. 35; Melhuish & Falloon, 2010, s. 12). Därmed kan det ses att lärare 3 även 

har en betonande föreställning på lärandet som påminner om den sociokulturella lärandeteorin, där 

grundtanken är att människan tillsammans med andra skapar en djupare förståelse över det som skall läras 

in (Säljö, 2014, s. 301).    

 

Sammanfattningsvis kan det ses att lärare 1, 2 och 4 tyckte att belöningssystem och dess direkta feedback i 

den språkutvecklande applikationen var bra för eleverna och dess utveckling av lärandet, då applikationen 

både motiverade och handledde eleverna i dess utveckling av lärandet. Dock kunde det ses att lärare 3 och 

4 ansåg att de språkutvecklande applikationerna inte kunde fungera som fullständiga pedagogiska verktyg, 

då de betonade vikten med den personliga feedbacken som eleverna måste få för att kunna fördjupa sin 

förståelse kring det specifika denne skall lära sig i den språkutvecklande applikationen.  
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Att lärarna har någorlunda olika syner kring belöningar och feedback kan grunda sig i lärarnas olika 

förutsättningar till att bedriva en undervisning. Hade lärare 1 och 2 exempelvis haft liknande förutsättningar 

som lärare 3 och 4 kanske de inte hade varit lika beroende av applikationernas belöningar och direkta 

feedback som skapar lust och självständighet hos eleverna i undervisningen. Det som även bör reflekteras 

över är om eleverna verkligen blir motiverade till själva lärandet genom att arbeta med språkutvecklande 

applikationer eller om det är så att eleverna enbart blir engagerade av att ”spela” och avancera i de 

språkutvecklande applikationerna, utan att reflektera över lärandet som skall utvecklas. Enligt Linderoth 

(2004) är det vanligt att spelandet i undervisningen inte alltid leder till en utveckling hos eleverna gällande 

de förmågor och innehåll som läroplanen eftersträvar (Linderoth, 2004, s. 30). Därav bör läraren enligt 

Kantosalo (2013) stötta och handleda eleverna när de arbetar med digitala läromedel, just för att kunna få 

syn på om eleverna utvecklar sitt lärande i en positiv riktning (Kantosalo, 2013, s. 35). 

Att möta elevernas förutsättningar och behov  

Något som samtliga fyra lärare i denna studie ansåg, var att det både kunde vara svårt och tidskrävande att 

individanpassa undervisningen med hjälp av digitala läromedel som språkutvecklande applikationer. Lärare 

1 och 2 påpekade hur svårarbetat det var att individanpassa undervisningen med de gratisversioner av 

språkutvecklande applikationer som de använde sig av i undervisningen. Lärare 1 och 2 menade att en 

tillgång till språkutvecklande applikationen med licenser hade kunnat underlättat både lärarnas och elevernas 

arbete med den språkutvecklande applikationen. Med tillgång till licenser hade lärare 1 och 2 haft tillgång 

till fler möjligheter att kunna låsa upp passande nivåer och på så sätt kunna individanpassa undervisningen 

efter elevernas förutsättningar och behov. Här kan det ses att både lärare 1 och 2, samt elevernas lärande 

påverkas av den otillgänglighet av bra gedigna digitala läromedel som råder. Detta påpekade även Perselli 

(2014) och Mishra och Koehler (2006) som menade att lärarnas didaktiska val och elevernas utveckling av 

lärandet påverkas av skolans tillgång av digitala resurser och dess relevanta innehåll (Perselli, 2014, s. 31; 

Mishra & Koehler, 2006, s. 16).  

 

Lärare 3 och 4 som arbetade med språkutvecklande applikationer med licenser nämnde att dessa 

applikationer var bra och kunde på ett effektivt sätt individanpassa elevernas arbete genom bara några tryck. 

De språkutvecklande applikationer som lärare 3 och 4 använde sig av kunde själv ta fram olika förslag på 

vad den individuella eleven skulle kunna arbeta med för att möta elevens kunskapsnivå och förutsättningar. 

Likaså kunde lärarna själva gå in och styra elevernas arbete, just för att kunna individanpassa undervisningen 

till den specifika eleven och dess behov och förutsättningar. Trots att lärare 3 och 4 kunde individanpassa 

elevernas arbete med den språkutvecklande applikationen på ett effektivt sätt, ansåg de ändå att det var 

smidigare att kunna individanpassa undervisningen med hjälp av de traditionella läromedlen.  Här kan det 

ses att lärare 3 och 4 tyckte att det var mer tidskrävande att individanpassa undervisningen med hjälp av 

språkutvecklande applikationer, jämfört med den traditionella undervisningen. Detta kan även styrkas med 

Mishra och Koeheler (2006) som påpekade att det kan vara tidskrävande att använda sig av digitala resurser 
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i undervisningen, vilket likaså kan påverka lärarnas attityd till att använda digitala resurser i undervisningen 

(Mishra & Koeheler, 2006, s. 7).  

 

Sammanfattningsvis kan det ses att samtliga fyra lärare ansåg att det både kunde vara tidskrävande och svårt 

att individanpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov med hjälp av språkutvecklande 

applikationer. Samtliga lärare ansåg att det som oftast var enklare och smidigare att kunna använda sig av 

traditionella läromedel, där lärarna lätt kunde plocka fram lämpligt material till den enskilda eleven. Likaså 

kan det ses att de gratisversioner som finns gällande språkutvecklande applikationer troligtvis inte alltid 

fungerar som ett bra pedagogiskt verktyg, då arbetet med applikationen inte alltid kan anpassas på ett 

effektivt sätt efter elevernas proximala utvecklingszon. Enligt Vygotskij bör eleverna ligga i den proximala 

utvecklingszonen för att utveckla sitt lärande på ett effektivt sätt (Säljö, 2014, s. 304–305; Vygotskij, 1999, 

s. 331). Därmed kan det ses att språkutvecklande applikationer inte alltid är lämpade som pedagogiska 

resurser, vilket även Mishra och Koehler (2006) påpekade i sin studie (Mishra & Koehler, 2006, s. 16).  

 

På så sätt kan det ses vilken påverkan skolans prioritering av digitala läromedel har på lärarnas undervisning 

och elevernas lärande, då vissa lärare och elever inte får möjlighet att arbeta med språkutvecklande 

applikationer som kan skapa en pedagogisk miljö av hög kvalitet. Denna reflektion kan även styrkas av 

Fleischer och Kvarnsell (2015) som menade att när skolorna satsar pengar på digitala resurser så får något 

annat stå tillbaka, vilket kan leda till att digitala resurser inte blir effektivt utnyttjade i skolans verksamhet 

(Fleischer & Kvarnsell, 2015, s. 22–23).  

 

Stöd eller motivation 

Samtliga fyra lärare i denna studie ansåg att applikationernas semiotiska resurser som bilder, ljud, färger, 

effekter och rörliga bilder hjälpte eleverna och dess förståelse. Det som dock skilde lärarna åt var att lärare 

3 och 4 betonade semiotiska resursernas viktighet för elevernas lärande mer än vad lärare 1 och 2 gjorde. 

Lärare 1 och 2 betonade istället belöningens och den direkta feedbackens viktighet för elevernas utveckling 

av lärandet. Lärare 1 och 2 nämnde att semiotiska resurserna även motiverade eleverna genom dess rolighet, 

då eleverna tyckte att blev roligare med hjälp av ljud, bilder och effekter. Lärare 3 och 4 som arbetade med 

språkutvecklande applikationer som effektiva pedagogiska verktyg, betonade och lyfte fram att 

kombinationen mellan olika multimodaliteter gjorde att eleverna fick många olika intryck som både stärkte 

och förtydligade lärandesituationen som i sin tur påverkade elevernas motivation, förståelse och lärandet i 

en positiv utveckling.  

 

Sammanfattningsvis kan det ses att samtliga fyra lärare i denna studie har en någorlunda liknande 

föreställning om elevernas lärande, gällande vilken typ av stöttning eleverna kan få vid arbete med 

språkutvecklande applikationer och dess semiotiska resurser. Samtliga lärare anser att semiotiska resurser 

stöttar eleverna och dess utveckling av lärande, dock betonar lärare 3 och 4 semiotiska resursernas betydelse 
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för lärandet mer än vad lärare 1 och 2 gjorde. Enligt Kantosalo (2013) och Danielsson och Selander (2014) 

kan undervisningsstoffet konkretiseras och göras mer förståeligt med hjälp av olika semiotiska resurser som 

exempelvis språkutvecklande applikationer kan inneha. Med hjälp av exempelvis både ljud, bilder, rörliga 

bilder och färger kan eleverna få en större förståelse över det budskap som det specifika undervisningsstoffet 

vill förmedla (Kantosalo, 2013, s. 33; Danielsson & Selander, 2014, s. 22-23-29). Därmed kan det ses att den 

konkretisering som sker med hjälp av olika multimodaliteter troligtvis aktiverar flera sinnen hos eleverna, 

vilket kan resultera i att eleverna lättare kan skapa förståelse över det stoff som de arbetar med (Hwang & 

Nilsson, 2012, s. 263). Till följd av detta kan det ses att lärarnas föreställning om hur multimodalitet kan 

stärka elevernas lärande påminner oss om den sociokulturella lärandeteorin och dess centrala tankar. Enligt 

Vygotskij använder människan olika verktyg eller artefakter för att skapa och fördjupa förståelsen över ett 

budskap (Säljö, 2013, s. 228; Vygotskij, 1999, s. 7).  

 

Stjälper eller hjälper språkutvecklande applikationer elevernas lärande 

Lärare 1 ansåg att språkutvecklande applikationer genom den motivation som skapas kunde påverka och 

höja elevernas resultat, speciellt de elever som har svårigheter med att läsa och skriva. Denna reflektion 

stämmer överens med Hyléns (2013) studie som påpekade att eleverna höjde sina resultat genom arbete 

med digitala resurser. Hylén (2013) menade att eleverna med digitala resurser la ner mer tid på arbetet, vilket 

höjde elevernas resultat (Hylén, 2013, s. 24). 

 

Lärare 2 och 4 menade dock att det var svårt att se om språkutvecklande applikationer verkligen höjde 

elevernas resultat, då undervisningen innehöll fler moment än bara arbete med språkutvecklande 

applikationer. Att det är svårt att veta hur arbete med digitala resurser påverkar eleverna och deras resultat 

kan även styrkas med Blomgren (2016) som menar att digitala resurser är relativt nytt inom skolan och att 

det därmed inte har hunnit forskat tillräckligt för att kunna ge några relevanta svar angående elevernas 

förhöjda resultat med hjälp av digitala resurser (Blomgren, 2016, s. 21).  

 

Lärare 3 menade däremot att elevernas resultat snarare hade sjunkit med användning av språkutvecklande 

applikationer. Hon menade att det enda som kunde höja elevernas resultat var den traditionella undervisning 

som innehöll struktur, interaktioner och samtal mellan lärare och elever. Här kan det skymta en skepsis mot 

digitala resurser och dess positiva påverkan på elevernas utveckling av lärandet. Denna skepsis till digitala 

resurser och elevernas lärande kan även styrkas med Hylén (2013) som påpekade att runt hälften av 

grundskolans lärarkår ansåg att digitala resurser inte var några bra pedagogiska verktyg (Hylén, 2013, s. 28). 

 

Sammanfattningsvis kan det ses att lärarna i denna studie har olika syn på hur arbete med språkutvecklande 

applikationer kan påverka elevernas resultat, fastän att alla lärare ansåg att applikationerna motiverade och 

stärkte elevernas lärande och förståelse. Hylén (2013) påpekade dock att arbete med digitala resurser höjer 

elevernas resultat genom den motivation som skaps, men med denna studies resultat kan det ses att det 
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troligtvis behövs mer tid för att kunna se ett trovärdigt resultat kring hur digitala resurser kan förbättra 

elevernas resultat, då digitala resurser är relativt nytt inom skolan och dess undervisning (Hylén, 2013, s. 24). 

Att veta att det enbart är språkutvecklande applikationer som har förbättrat elevernas resultat kan vara svårt 

då fler moment ingår i en undervisning, men för att kunna få en någorlunda fingervisning om vad det är 

som förbättrar elevernas resultat är det viktigt att läraren följer upp elevernas arbete och resultat i 

undervisning. Enligt Kantosalo (2013) är det viktigt att eleven inte lämnas själv vid arbete med 

språkutvecklande applikationer, då läraren behöver följa elevernas arbete för att se att de utvecklar sitt 

lärande i en positiv riktning (Kantosalo, 2013, s. 35).  

 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis kan det ses att lärarnas syfte och kunskapssyn till att använda språkutvecklande 

applikationer i undervisningen kan påverkas av de förutsättningar som lärarna ställs inför gällande den 

undervisning de bedriver. Enligt Skolverket (2016b) används som oftast digitala resurser för att öka 

motivationen hos eleverna, utan att det reflekteras över själva lärandet som sker vid användning av digitala 

resurser i undervisningen (Skolverket, 2016b). I denna studie har det visat sig att klasslärarna som har stora 

elevgrupper använder språkutvecklande applikationer för att till största del skapa en motivation och en lust 

hos vissa elever, just för att läraren skall kunna frigöra sig och undervisa andra elever. Det som även visades 

i denna studie var att klasslärarna inte reflekterade något nämnvärt över själva lärandet som skedde vid 

arbete med den språkutvecklande applikationen, utan hänvisade mer till att eleverna måste vara motiverade 

för att kunna arbeta och därmed utveckla sitt lärande. För att eleverna skulle bli motiverade ansågs 

belöningar och den direkta feedbacken som en pedagogisk styrka i den språkutvecklande applikationen. 

Därmed kan det ses att klasslärare kan ha en större tendens till att arbeta mer behavioristiskt när de arbetar 

med språkutvecklande applikationer, då fokuset ligger på att motivera eleverna så att de kan arbeta mer 

självständigt, just för att kunna kompensera den stora elevgruppen som läraren undervisar i.  

 

Gällande speciallärare i denna studie kan det ses att denna kategori har ett större fokus på att reflektera över 

elevernas lärande som sker med hjälp av språkutvecklande applikationer. Speciallärarna påpekade även de 

att arbete med språkutvecklande applikationer motiverade eleverna och deras arbete, men att de försökte 

skapa en tydligare balans mellan motivation och lärandet. Genom att speciallärare har andra förutsättningar 

som exempelvis en mindre elevgrupp behöver de inte kompenseras i undervisningen, vilket kan resultera i 

att läraren fokuserar mer på vad den språkutvecklande applikationen har att erbjuda eleven och dess 

utveckling av lärandet. Där med kan det ses att speciallärare som har andra förutsättningar i undervisningen 

arbetar mer sociokulturellt, där läraren reflekterar mer djupgående över hur de olika artefakterna i den 

språkutvecklande applikationens struktur påverkar elevernas lärande.  

 

Avslutningsvis kan det ses att olika förutsättningar kan skapa olika syften och kunskapssyner hos lärarna 

gällande elever och dess arbete med språkutvecklande applikationer i undervisningen. Som klasslärare 
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används språkutvecklande applikationer mer för att motivera eleverna, vilket kan resultera i att fokus på 

själva lärandet i den språkutvecklande applikationen kommer i andra hand.  Speciallärare använder däremot 

språkutvecklande applikationer mer så som Skolverket (2016b) vill, det vill säga att lärarna försöker skapa 

en balans mellan motivation och lärandet, just för att utveckla elevernas lärande i en positiv riktning 

(Skolverket, 2016b). För att klasslärarna skall börja reflektera mer över hur motivation och lärandet i 

språkutvecklande applikationer går hand i hand behöver klasslärarnas förutsättningar troligtvis ändras. 

Genom att exempelvis skapa klasser med ett mindre antal elever där lärarna inte är av samma behov av att 

frigöra sig, samt att klasslärarna även får tillgång till digitala läromedel som är kvalitativt intressanta, kan det 

resultera i att klasslärare troligtvis kan börja reflektera mer över hur en bra balans mellan motivation och 

lärandet kan skapas vid arbete med språkutvecklande applikationer.  

 

Övriga reflektioner 

Något som ytterligare var intressant med studiens resultat var att olika lärandeteorier flyter ihop beroende 

på vilken kunskapssyn den som analyserar och reflekterar har i mitt analysarbete. Vid exempelvis den direkta 

feedbacken som eleverna fick vid arbete med språkutvecklande applikationen, kan belöningar och effekter 

på ett tydligt sätt sammankopplas till den behavioristiska lärandeteorin där lust skapar motivation och ökade 

kunskaper hos eleverna (Säljö, 2014, s. 266). Men den direkta feedbacken som eleverna kunde få via dessa 

belöningssätt kan även ses som en handledning, där applikationen ses som en bättre lärd person som hjälper 

och handleder eleverna att avancera och utveckla dess kunskaper inom deras proximala utvecklingszon, 

vilket beskrivs inom den sociokulturella lärandeteorin (Säljö, 2014, s. 304–305; Vygotskij, 1999, s. 331). 

Detta fick mig att reagera då det genom läsning av litteratur känns så enkelt och tydligt att kunna se och 

känna igen lärandeteoriernas specifika grundtankar och mönster kring människans utveckling av lärandet. 

Vidare forskning 

Den tanke som uppkom under denna undersökning var begreppet motivation och vad det innebär i 

undervisningen med språkutvecklande applikationer. Klasslärarna använde begreppet motivation frekvent i 

intervjuerna och menade att eleverna måste vara motiverade för att kunna utveckla sitt lärande och att det 

var genom belöningar som eleverna blev motiverade till att arbeta och utveckla sitt lärande. Även Hylén 

(2013) påpekade i sin studie att eleverna blev motiverade till skolarbetet med hjälp av digitala resurser, samt 

att deras resultat även kunde höjas med hjälp av den motivation eleverna fick vid användning av digitala 

resurser (Hylén, 2013, s. 24).  

 

Trots att lärarna i denna studie anser att elevernas motivation till lärandet ökar med hjälp av 

språkutvecklande applikationer, kan det ses att det ändå var svårt att se om elevernas lärande egentligen 

utvecklades med hjälp av språkutvecklande applikationer, då lärarna i denna studie hade svårigheter att se 
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om användning av språkutvecklande applikationer och dess motivationshöjande effekt verkligen höjde 

elevernas resultat och utveckling av lärandet.  

 

Frågan är om eleverna verkligen blir motiverade till själva lärandet vid arbete med den språkutvecklande 

applikationen eller om eleverna bara blir mer engagerade av att klara av uppdragen i de språkutvecklande 

applikationerna utan något egentligt lärande? För att kunna avgöra detta bör man i kommande studier 

undersöka och observera lärares undervisning under en längre tid. Därav rekommenderar jag till vidare 

forskning att studera yngre elevers interaktion och reflektioner kring språkutvecklande applikationer i 

undervisningen, just för att kunna synliggöra elevernas lärande. Genom att exempelvis observera yngre 

elever när de arbetar med språkutvecklande applikationer i undervisningen, kan ett resultat synliggöras 

gällande om eleverna blir motiverade att utveckla sitt individuella lärande eller om eleverna bara blir mer 

engagerade av att klara av olika nivåer och uppdrag i den språkutvecklande applikationen utan en reflektion 

över dess lärande.   

Metoddiskussion  

Genom valet av att använda enbart kvalitativa intervjuer i denna studie har jag därmed valt bort andra 

insamlingsmetoder som observationer och enkäter. Jag anser att observationer i denna studie inte skulle 

kunna ha gett studien den trovärdighet som exempelvis kvalitativa intervjuer kan ge. Vid observationer av 

lärarens undervisning skulle jag ej kunna få reda på hur läraren tänker och reflekterar över själva användandet 

av språkutvecklande applikationer i undervisningen, samt hur dessa språkutvecklande applikationer kan 

påverka lärandet enligt läraren. Dock skulle jag kunna se hur elevernas lärande påverkas av arbete med 

språkutvecklande applikationer, men det motsvarar inte studiens syfte. Gällande enkäter som 

insamlingsmetod ansåg jag att även denna metod inte skulle ge mig ett trovärdigt och djupgående svar, då 

denna studie söker lärarnas individuella och specifika tankar och reflektioner kring språkutvecklande 

applikationer i undervisningen (Dahlberg & Chaba, 2017, s. 30). Enligt Trost (2005) bör användning av 

enkäter enbart användas som insamlingsmetod när studien vill framhäva en viss frekvens av något slag 

(Trost, 2005, s. 14, 23).  

 

Med dessa motiveringar som grund beslutade jag därmed att använda mig av kvalitativa interjuver som 

insamlingsmetod till denna studie, just för att öka studiens trovärdighet. Dock kunde denna studie möjligtvis 

ha kunnat fått en större tillförlitlighet om det hade funnits mer tid att disponera. Genom att mer tid hade 

funnits hade fler kvalitativa intervjuer genomförts, vilket hade kunnat skapat en mer tyngd i det resultat som 

presenterades i denna studie. Likaså kunde det med fler kvalitativa intervjuer möjligtvis ha fått ett annat 

resultat beroende på deras inställning och attityder till språkutvecklande applikationer i undervisningen, 

vilket läsaren bör ha i åtanke vid läsning av denna studie. Avslutningsvis hade studiens tillförlitlighet kunnat 

ökat, om denna studie hade haft två författare som båda hade analyserat lärarnas svar. Genom att två 

personer hade analyserat svaren hade svaren analyserats från två perspektiv istället för ett. 



 

 52 

Referenslista 

Axelsson, Monica; Rosander, Carin & Sellgren, Mariana. (2005). Stärkta Trådar - flerspråkiga barm         
och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap. Solna: Repro Print AB 
 

 Basaran, Hülya (2016). Nyanlända elever i mitt klassrum: språkutveckling med digitala resurser. 1. uppl. 
 Stockholm: Gothia fortbildning 
 
 Berg, Elisabeth (2011). Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och tradition. 1. uppl. Lund: 
 Studentlitteratur 
 

Bolmgren, Jan. (2016). Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. (Akademisk 
avhandling i pedagogik, Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik). 
Från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/47615 [Hämtad 2017-11-15] 
 
Dahlberg, Karolin & Chaba, Clemence (2017). Att utveckla den muntliga förmågan hos elever i F-3 med 
svenska som andraspråk: Vilka språkutvecklande arbetssätt och strategier använder läraren för att utveckla den 
muntliga kommunikativa förmågan hos elever i F-3 med svenska som andraspråk. Självständigt arbete, 
Uppsala universitet, Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
 

 Danielsson, Kristina & Selander, Staffan (2014). Se texten!: multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. 
 1. uppl. Malmö: Gleerup 
 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Fleischer, Håkan (2013). En elev – En dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den  datoriserade 
skolan. Avhandling, Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. Hämtad 
från http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:663330/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 2017-12-
26] 
 
Fleischer, Håkan & Kvarnsell, Helena (2015). Digitalisering som lyfter skolan: Teori möter praktik. 
Stockholm: Gothia Fortbildning AB 
 
Gee, James Paul (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Från 
https://historysfuture.files.wordpress.com/2013/09/gee-what-video-games-3pp.pdf [Hämtad 
2017-12-12] 
 
Gee, James Paul (n.d.) Good Video games and good learning. Från 
http://www.academiccolab.org/resources/documents/Good_Learning.pdf [Hämtad 2017-12-
11] 
 
Gibbons, Pauline (2009). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och 
med andraspråkselever i klassrummet. 2. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren 
 
Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Hylén, Jan (2007). Digitala lärresurser – Möjligheter och utmaningar för skolan. Stockholm: Myndigheten 
för skolutveckling. Hämtad från 
http://www.janhylen.se/wp-content/uploads/2011/02/MSU-Digitala-l%C3%A4rresurser.pdf 
[Hämtad 2017-12-07] 



 

 53 

 
Hylén, Jan (2013). Digitalisering i skolan: en kunskapsöversikt (Ifous rapportserie 2013:1) 
Stockholm: Ifous och FoU skola/kommunförbundet Skåne., Hämtad från 
http://www.ifous.se/app/uploads/2013/04/201704-Ifous-2017-4-G.pdf  [Hämtad 2017-11-11]  

 
 Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur och 
 kultur 
 

Høines, M.J. (2000). Matematik som språk: verksamhetsteoretiska perspektiv. (2., [utök. och bearb.] 
uppl.) Malmö: Liber ekonomi. 

 
Jämterud, Ulf (2010). Digital kompetens i undervisningen: Handbok för lärare i samhällsvetenskapliga 
ämnen. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Kantosalo, Anna (2013).  Digitala spel i undervisningen. I L. Ilomäki (Red), Med kvalitet i fokus – 
E-läromedel i undervisning och lärande (s. 33–43). Hämtad från 
http://www.oph.fi/download/154174_Med_kvalitet_i_fokus_-_e-
laromedlen_i_undervisning_och_larande.pdf [Hämtad 2017-11-09] 
 
Lantz-Andersson, A. & Säljö, R. (red.) (2015). Lärare i den uppkopplade skolan. Johanneshov: MTM. 
 
Linderoth, Jonas. (2004). Datorspelandets mening: Bortom idén om den interaktiva illusionen. Göteborg: 
Göteborgs universitet. Från  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16217 [Hämtad 2017-11-11] 
 
Lärarnas Riksförbund. (2016a). Digitala läromedel: tillgång eller börda: En undersökning om lärarnas syn 
på digitala läromedel. Från Lärarnas Riksförbund, 
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/digitalalaromedeltillgangellerborda.5.
14f4255f1574b6ffbbb97f3.html [Hämtad 2017-12-13] 
 
Lärarnas Riksförbund (2016b, September). Digitala läromedel: tillgång eller börda? [Video] Hämtad 
från 
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/digitalalaromedeltillgangellerborda.5.
14f4255f1574b6ffbbb97f3.html 
 
Melhuish, K. & Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the iPad. Computers 
in New Zealand School: Learning, Leading, Technology, 22(3). Från 
https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/5050 [Hämtad 2017-12-19]  
 
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework 
for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. DOI: 10.1111/j.1467-
9620.2006.00684.x. Hämtad från 
https://pdfs.semanticscholar.org/977d/8f707ca1882e093c4ab9cb7ff0515cd944f5.pdf 
[Hämtad 2017-11-12] 
 
Perselli, Ann-Katrin. (2014). Från datasal till en-till-en: En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser 
i undervisningen (Doktorsavhandling, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap). Från 
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf [Hämtad-11-15] 
 
Skolverket (2016b). Digitalt lärande effektivare med ett korrekt språk, Hämtad från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x


 

 54 

skolan/undervisning/digitalt-larande-effektivare-med-ett-korrekt-sprak-1.219241 [Hämtad 2017-
10-31] 
 
Skolverket. (2016a). IT-användning och IT-kompetens i skolan (Dnr 2015:00067), Hämtad från 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw
pubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk%3D3617 [Hämtad 2017-11-06] 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. Västerås: Edita 
 
Skolverket, 2015a. På vilket sätt påverkar IT-verktyg undervisningen, Hämtad från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-
forandrar-it-verktyg-undervisningen-1.181725 [Hämtad 2017-11-06] 
 
Squire, Kurt (2002). Cultural Framing of omputer/Videogames, Hämtad från 
http://www.gamestudies.org/0102/squire/ [Hämtad 2017-11-12] 
 
Säljö, Roger. (2014). Den lärande människan: -teoretiska traditioner. I C, Liberg (RED.), Lärande 
skola bildning: grundbok för lärare ( s. 251-309). Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Säljö, Roger (2013). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. 3. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Taylor, Robert .P. (1980). The computor in school: Tutor, Tool , Tutee, Hämtad från 
http://www.citejournal.org/volume-3/issue-2-03/seminal-articles/the-computer-in-school-
tutor-tool-tutee/[Hämtad 2017-11-21] 
 
Trost, Jan. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur  
 

Vetenskapsrådet. (VR, n.d.). Vetenskapsådets forskningsetiska principer. Hämtad 2017-11-27, från 

Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [Hämtad 2017-11-27] 
 

Vygotskij, Lev S. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55 

Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev och medgivandeblankett  

Jag Karolin Dahlberg är en lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Under 

mitt första självständiga arbete kom det till min kännedom att flera lärare använde sig av språkutvecklande 

applikationer för att utveckla elevernas språkliga kunskaper. Därav ökade mitt intresse att undersöka hur 

dessa språkutvecklande applikationer används i undervisningen, samt vilken påverkan de har på elevernas 

språkutveckling. Därmed kommer jag i denna studie undersöka varför lärarna använder sig av 

språkutvecklande applikationer, samt hur dessa språkutvecklande applikationer kan hjälpa eleverna att 

utveckla sin läs- och skrivförmåga? 

 
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att undersöka din syn gällande arbete med språkutvecklande 

applikationer, samt dess möjliga påverkan av elevernas utveckling av läs- och skrivförmågan. Jag kommer 

att samla in data genom att intervjua dig vid ett tillfälle. Under denna intervju kommer du få svara på frågor 

om språkutvecklande applikationer i undervisningen, det vill säga vilka tankar du har gällande 

språkutvecklande applikationer och dess påverkan gällande elevernas språkutveckling. Frågorna som ni skall 

besvara under intervjun kommer skickas till er i förtid, just för att ni skall kunna förbereda er.  

 

 

Jag kommer utföra intervjun under november månad år 2017. Materialet kommer att hanteras och förvaras 

på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 

kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Om du går med på att delta i studien skriver ni under blanketten och lämnar till oss i samband med 

intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Lennart Rolandsson, Universitetslektor i didaktik 

tel. 018 4712412, e-post: lennart.rolandsson@edu.uu.se 

 

Uppsala 20 november 2017 

 

Karolin Dahlberg, karolindahlberg@gmail.com 
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Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om språkutvecklande applikationer i undervisningen, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Karolin Dahlberg som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till min medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas och 

behöva svara på frågor angående min syn på språkutvecklande applikationer i undervisningen, samt hur 

språkutvecklande applikationer kan påverka elevernas språkutveckling. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas, av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data, även 

efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade 

verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Lärarens namn: …………………………………………………………………….. 

 

Skola: ………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Lärarens underskrift 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 I vilken årskurs undervisar du i? 

 Vad tycker du om att arbeta med digitala resurser i undervisningen? 

 Använder du språkutvecklande applikationer i undervisningen?  

 Varför använder ni er av språkutvecklande applikationer i undervisningen? Motivera svaret 

 Hur länge har du arbetat med språkutvecklande applikationer i undervisningen? 

 Vilken språkutvecklande applikation använder du för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga? 

 Varför använder du just den språkutvecklande applikationen i undervisningen? 

 

 Blir eleverna mer motiverade vid arbete med den språkutvecklande applikationen, jämfört 

med den traditionella undervisningen? Varför/Varför inte? 

 Finns det några elever som blir mer motiverande än andra? Varför/Varför inte? 

 Har elevernas resultat och prestation höjts inom läs- och skrivförmågan med hjälp av 

användning av språkutvecklande applikationer, jämfört med den traditionella 

undervisningen? Varför?/Varför inte? 

 

 Finns det något belöningssystem i den språkutvecklande applikationen? 

 Om det finns ett belöningssystem i den språkutvecklande applikationen, på vilket sätt kan 

det påverka elevernas motivation och prestation gällande arbetet med den 

språkutvecklande applikationen? 

 Finns det någon typ av stöttning/konkretisering i den språkutvecklande applikationen 

som kan hjälpa eleverna att utveckla sin läs- och skrivförmåga? Vilka? 

 Är det någon skillnad gällande stöttning/konkretisering som kan hjälpa eleverna att 

utveckla läs- och skrivförmågan i den språkliga applikationen jämfört med den 

traditionella undervisningen? Varför/varför inte? 

 Ges det någon återkoppling till eleverna i den språkutvecklande applikationen? 

 Är det någon skillnad jämfört med återkopplingen som finns i den traditionella 

undervisningen? Varför/varför inte? 
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 Hur arbetar eleven med den språkutvecklande applikationen, arbetar de individuellt, par, 

grupp eller helklass? Varför/varför inte? 

 Kan arbetet med den aktuella applikationen individanpassas efter elevens kunskapsnivå? 

Varför/varför inte? 

 Är det lättare att kunna individanpassa undervisningen genom språkutvecklande 

applikationer jämfört med anpassningar i den traditionella undervisningen? Varför/varför 

inte? 

 Anser du att arbete med språkutvecklande applikationer främjar läs- och skrivförmågan 

bättre än vid den traditionella undervisningen? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 


