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Abstract 
The aim of the present study was to find out what qualities teachers look for in apps for 

reading development, what qualities researchers think an app should possess, and 

whether the apps that teachers use have these qualities. To achieve this purpose, 

teachers in grades 1–3 were asked to complete a questionnaire and three educational 

apps were analysed with the aid of questions based on Sjödén’s (2015) dissertation 

“What makes good educational software?” The questions were used to study the 

contexts representation, interaction and social positioning. 

 

The results of the study showed that the three most desirable qualities in an educational 

app are that it should motivate pupils, that it should be linked to the learning goals, and 

that it should give pupils an opportunity to work independently. The analysis showed 

that the three most frequently used apps had the qualities that the teachers considered 

most significant and also the qualities that research has found essential in an educational 

app. The apps mostly elicited positive responses to the analysis questions, but there 

were defects in the concretizing potential of the apps, and none of them enabled social 

interaction through the assumption of character roles. The conclusions show that, 

despite the qualities of the apps, the teacher is indispensable in the teaching of reading 

with apps, and to choose a good educational app teachers should use the analysis in the 

study as a foundation but also integrate their own experience of teaching. 
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1 Inledning 
 
2006 introducerade EU åtta nyckelkompetenser som människan behöver för livslångt 

lärande, personlig utveckling, social integration och aktivt medborgarskap (Jämterud, 

2010:8). En av dessa är den digitala kompetensen som innebär att individer säkert och 

kritiskt ska kunna använda digital teknik för att kommunicera i det vardagliga livet 

(a.a.). Att den digitala tekniken är en stor del av dagens samhälle är ett faktum och 

studier visar att tre av fyra barn i åldern nio till elva dagligen använder digitala tjänster 

(Glimstedt, Elber, Hultgren & Johansson 2015:2). Jämterud (2010:27) beskriver dagens 

unga som “digitalt infödda”, vilket betyder att de växer upp med den digitala tekniken 

och använder den på ett naturligt sätt i vardagen. Eftersom elever tillbringar en så stor 

del av sina liv i skolan faller mycket av ansvaret i utvecklandet av den digitala 

kompetensen på skolan (Jämterud 2010:10). I läroplanen från 2011 beskrivs detta 

ansvar genom att varje elev ska kunna använda tekniken som ett verktyg för 

kunskapssökande och kommunikation samt i sitt skapande och lärande (Skolverket 

2016:14). Forskning styrker att tekniken kan bli ett verktyg för eleverna att bli delaktiga 

i sitt egna lärande samtidigt som motivationen och engagemanget ökar, vilket gör att de 

kan lyckas bättre i sin inlärningsprocess (Goméz Domingo & Badia Garganté 2015:22).  

 

PISA-rapporten från 2016 pekar på en uppgång i elevers resultat inom läsning jämfört 

med tidigare år (Skolverket 2016a). Anledningen till uppgången är oklar men kan 

möjligtvis kopplas till hur lärarna planerar sin läsundervisning. Om läraren använder 

digitala verktyg i läsundervisningen ökar chanserna för att individanpassa 

lärandeprocessen samtidigt som det skapar motivation hos eleverna, vilket kan bidra till 

ökade skolresultat (Thunberg, Claesson & Swärd 2016).  

 

Mot bakgrund av den aktuella forskningen och med vetskap om att dagens lärare har 

svårt att sortera ut bra pedagogiska digitala verktyg kommer denna studie att beröra 

appars kvalitéer och användbarhet i läsundervisningen utifrån forskningens 

rekommendationer.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka kvalitéer lärare i årskurserna 1-3 söker i 

lärandeappar som främjar elevers läsutveckling. Studien syftar också till att undersöka 
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om dessa appar följer rekommendationerna för ett bra undervisningsverktyg som går att 

finna i den senaste forskningen kring appar som används i Sverige. För att besvara 

studiens syfte har följande frågeställningar utarbetats: 

 

• Vilka kvalitéer söker lärare i en app som främjar elevernas läsutveckling? 

• Vilka kvalitéer bör en app enligt forskning ha för att blir ett verktyg i 

läsundervisningen och innehåller apparna som lärarna använder dessa kvalitéer? 

 

2 Forskningsbakgrund  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ram samt vilken tidigare forskning denna 

studie vilar på. Vidare diskuteras samhällets digitalisering och hur detta påverkat 

lärarens roll samt undervisningen. Avslutningsvis lyfts Sjödéns forskning och begreppet 

lärandeapp definieras.  

 

2.1 Teoretisk ram 

Den sociokulturella teorins grundtanke är att lärandet är en interaktiv och social 

aktivitet. Det betyder att människan aldrig är ensam i sitt lärande utan måste 

kommunicera och samspela med andra för att utvecklas (Westlund 2012:20-21). Teorin 

innebär att vi lär genom att fysiskt umgås med andra människor men teorin har även 

applicerats på dagens teknologiska samhälle. Med detta menas att vi nu också kan 

socialisera och lära via datorer, surfplattor och mobiltelefoner (a.a.).  

 

Inom den sociokulturella teorin används begreppet mediering, vilket innebär att 

människan använder språkliga och materiella redskap för att tänka och kommunicera. 

De materiella och språkliga redskapen kan samspela, en surfplatta är till exempel ett 

materiellt redskap som utgörs av språkliga redskap för att skapa relevans i 

användningen av surfplattan (Säljö 2012:189). De språkliga redskapen är symboler, 

tecken och teckensystem som används för att tänka och kommunicera. Vad den 

sociokulturella teorin definierar som språk innefattar inte endast tal och skrift utan 

också kompletterande system såsom bilder, teckenspråk och punktskrift, vilket är en 

stor del i den digitala världen (a.a.).  

 

Ytterligare ett väl omtalat begrepp inom den sociokulturella teorin är proximal 
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utvecklingszon, vilket är en benämning på att en persons förmågor och färdigheter 

utvecklas då hen interagerar med personer som är mer kompetenta än hen själv (Säljö 

2012:193). Genom att ta hjälp av en mer kompetent person som förklarar och instruerar 

på en nivå som ligger precis över vad en person själv behärskar, kan personen klara av 

saker som hen tidigare inte klarade av själv. Ett begrepp som är förknippat med den 

proximala utvecklingszonen är begreppet stöttning, vilket innebär att en mer kompetent 

person presenterar stödstrukturer som underlättar kunskapsinhämtningen. Inledningsvis 

krävs mycket stöttning men efterhand kan stöttningen avta då personen kommit vidare i 

sin proximala utvecklingszon och kan arbeta mer självständigt (a.a.). För lärare som 

använder digitala verktyg i undervisningen kan detta innebära att elever endast ska få 

tillgång till nivåanpassade verktyg som ligger inom elevens proximala utvecklingszon. 

Ett digitalt verktyg kan också vara en stöttning som presenterar stödstrukturer och som 

eleven interagerar med för att utvecklas och lära. 

 

2.2 Digitalisering och lärarens roll 

Digitaliseringen av samhället innebär stora förändringar av utbildning, det vardagliga 

livet och arbetslivet (Regeringskansliets promemoria 170309). Skolan har ett stort 

ansvar i att få elever att verka som medborgare i ett samhälle där digitaliseringen 

ständigt utökas. Detta ansvar tydliggjordes genom regeringens beslut att stärka den 

digitala kompetensen i skolan, som innebär att läroplanen från år 2018 kommer att 

innehålla mål och kunskapskrav som fokuserar på en stärkt digital kompetens. 

Läroplanens revideringar innebär att eleverna bland annat ska arbeta med digitala texter, 

medier och verktyg samt att eleverna ska få möjlighet att använda och förstå digitala 

system och tjänster (a.a.).  

 

Dessa nya mål sätter också stora krav på nya kompetenser hos lärare. Lärare blir 

tvungna att till viss del frångå det traditionella läromedlet och komplettera det med 

digitala verktyg såsom datorer och surfplattor, vilket flertalet lärare kan känna sig 

otrygga inför (Andersson 2011:41; Sjödén 2014:81). Digitaliseringen innebär att lärarna 

släpper den traditionella synen på lärande och mister en del av kontrollen för vad, när 

och hur eleverna lär sig, samt av vem och med vem de lär sig. Det gör att lärare behöver 

fortbildning och verktyg för att på bästa sätt kunna utveckla sin undervisning och 

samtidigt få en tydligare bild över sitt uppdrag, metodik samt förståelse för det nya 

sättet att lära (Steinberg 2016:27).   
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Ytterligare en utmaning är att frångå tanken på att digitala verktyg innebär informell 

inlärning och att det är något som används endast utanför klassrummet (Zhang & Liao 

2015:65). Digitala verktyg bör istället ses som en länk mellan hem och skola där eleven 

får möjlighet att träna förmågor och färdigheter varsomhelst och närsomhelst (Northrop 

& Killeen 2013:531; Zhang & Liao 2015:64). Även om digitala verktyg ska vara en del 

av skolan anser flertalet forskare att digitala verktyg inte är något substitut för 

traditionell undervisning (Jämterud 2016; Northrop & Killeen 2013:536; Steinberg, 

2016:22-24). Enligt Steinberg (2016:22-24) ska lärare ge återkoppling och handledning 

i användandet av digitala verktyg. Jämterud (2016) kompletterar denna tanke och menar 

att läraren ska sätta digitala verktyg i ett sammanhang genom undervisningen. Vidare 

visar annan forskning att läraren lägger grunden för kunskapen och att digitala verktyg 

sedan kan fördjupa och bredda kunskapsområdet (Northrop & Killeen 2013:536). De 

digitala verktygen kan alltså bli ett kompletterande hjälpmedel om de används på 

genomtänkt sätt i undervisningen. 

 

2.3 Appar i undervisningen  

Appar är ett av de digitala verktyg lärare kan använda sig av i undervisningen för att 

möta digitaliseringen. Begreppet app definieras som ett program skapat för ett specifikt 

behov eller användning och kan användas i antingen mobiltelefoner, surfplattor eller 

datorer (Lärcentret, 2014). De är interaktiva, vilket innebär att man till exempel kan 

skriva, bläddra i menyer, klicka på ikoner och få återkoppling från dem. Appar kan 

exempelvis vara utformade som spel, administrativa program eller dagstidningar (a.a.).   

 

När lärare väljer appar måste de integrera sin kunskap om inlärning och undervisning på 

traditionellt vis och jämföra detta med digitala verktyg för att se vad appen kan bidra 

med (Goméz Domingo & Badia Garganté 2015:21; Israelsson 2015:339). En app som 

ger mervärde till kunskapsutvecklingen är en som förbättrar den traditionella 

undervisningen (Israelsson 2015:339; Sjödén 2014:92). Den bör även ta hjälp av ny 

teknik för att framställa och organisera kunskap på nya sätt som stödjer en variation i 

lärandet (a.a.). För att skapa mervärde måste appen tillföra något nytt, att endast flytta 

över en bok till en app förändrar inte inlärningen (Zhang & Liao 2015:65). Kan man 

däremot få texten uppläst via appen tillför detta något nytt. Inom den sociokulturella 

teorin kan det ses som stöttning för inlärningen, vilket tillför ett annat språkligt redskap 
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som kan underlätta för eleven. En bra app ska också följa läroplanens mål, vara en 

stöttning för dessa mål samt ligga inom elevernas proximala utvecklingszon (Northrop 

& Killeen 2013:532; Steinberg 2016:22-24).  

 

Gemensamt för forskningen är slutsatsen om att appar ökar elevernas motivation och 

engagemang för lärandet eftersom elever ofta är vana vid att använda appar på fritiden 

(Goméz Domingo & Badia Garganté 2015:22; Northrop & Killeen 2013:532; Zhang 

och Liao 2015:64). Cahill & McGill-Franzen (2013:33) menar att elever som lätt blir 

distraherade och  har en låg uthållighet i många fall kan arbeta längre stunder med 

appar. Samtidigt påpekar Northrup och Killeen (2013:532) att animationer i appar också 

kan distrahera en del elever. Via appar kan eleverna också bli mer självständiga och 

deltagande samtidigt som de får möjlighet att producera och ta ansvar över sitt eget 

lärande, vilket i sin tur skapar ytterligare motivation (Goméz Domingo & Badia 

Garganté 2015:22; Zhang & Liao 2015:64).  

 

Arbete med appar innebär också att eleverna får nya sätt att lära som kan skapa stöd och 

variation i inlärningsprocessen (Cahill & McGill-Franzen 2013:33; Goméz Domingo & 

Badia Garganté 2015:21; Jämterud 2016). Genom att använda olika typer av appar kan 

undervisningen individanpassas efter varje elevs proximala utvecklingszon. Appar kan 

också bidra med olika sorters stöttning och på så vis tillgodose elevernas olika behov. 

Med hjälp av appar kan eleverna mediera och möta sin kunskap på varierande sätt och 

på så vis uppnå en bredare förståelse för ämnet.  

 

2.4 Läsning  

Dagens samhälle är uppbyggt för en läskunnig befolkning och utan läsförmåga måste 

man ta hjälp av sina medmänniskor för att uträtta sina samhälleliga plikter och man kan 

i många fall bemötas med nedvärderande kommentarer (Taube 2013:80). Det är därför 

av stor vikt att skolan kontinuerligt arbetar med att stärka elevernas läsförmåga på olika 

vis, något som också uttrycks i läroplanen (Skolverket 2016). Läsförmågan beskrivs av 

flertalet forskare som en formel bestående av L (Läsning) = A (Avkodning) x F 

(Förståelse) (Elbro 2004:27; Taube 2007:131; Westlund 2009:98). Forskningen 

beskriver också att det krävs bokstavskunskap, medvetenhet om språkljud, gott 

ordförråd samt lust att läsa för att främja en framgångsrik läsutveckling (a.a.). 
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Tack vare digitaliseringen har skolan nu flertalet hjälpmedel att använda för att utveckla 

elevers läsförmåga (Israelsson 2015:339). När text, bild och ljud förenas som ett stöd 

kan den kognitiva belastningen reduceras samtidigt som inlärningsförmågan förbättras. 

Detta gör att svaga läsare kan lyckas läsa svårare texter (Andersson 2011:52; Cahill & 

McGill-Franzen 2013:32). Med hjälp av appar kan läraren skapa en mångfacetterad 

läsmiljö som Frost (2002:17) menar behövs för att underlätta inlärningsprocessen hos 

eleven. I en sådan läsmiljö stöds och vägleds eleven utifrån sina specifika behov, eleven 

ges också direktundervisning och bekräftelse vid lyckat lärande (a.a.). Dessa 

komponenter kan finnas i en god utvecklad app för läsinlärning, men som tidigare 

forskning beskriver kan appar aldrig bli ett substitut för läraren. 

 

2.5 Vilka beståndsdelar innehåller en bra lärandeapp? 

Det finns mycket forskning som visar på fördelarna och vikten av att använda appar i 

undervisningen. Få forskare påvisar dock vilka typer av appar som är lämpliga att 

använda och hur man ska välja bland de tusentals appar som finns. Många av dagens 

appar saknar kopplingar till lärandemål och är inte heller vetenskapligt utvärderade eller 

baserade på forskning (Sjödén 2014:79). Det ständiga flödet av nyproducerat material 

gör att man inte kan förlita sig på någon praxis eller erfarenhet som man gör när man 

bedömer traditionella läroböcker (a.a.). Vad som också bör tas i beaktning är att 

apputvecklarna i många fall helt saknar pedagogisk utbildning och ämneskunskaper 

som gör att de kan förbise användarens perspektiv (Israelsson 2015:340; Zhang & Liao 

2015:66). Detta kan i värsta fall göra att apparnas utformning försvårar inlärningen för 

eleverna genom att förvirra eller ge felaktig information (a.a.). Undersökningar har visat 

att lärare har svårt att sortera bland appar och ofta väljer att använda appar kollegor 

tipsat om eller som skolan gemensamt köpt in (Israelsson 2015:339). Visuellt tilltalande 

och lågt pris är också faktorer som visat sig ha betydelse när lärare väljer appar (a.a.).  

 

Sjödén (2015) har i sin avhandling tagit hjälp av den kognitionsvetenskapliga 

kunskapen om lärande samt problemlösningsprocesser, för att systematisera och 

orientera sig i det stora utbudet av appar och andra typer av digitala läromedel. Syftet 

med hans avhandling var att hitta riktlinjer för en kvalitativ granskning av digitala 

läromedel. Detta gjordes för att underlätta för lärare att tillägna sig digitala verktyg som 

läromedel i skolan. Ett exempel på digitala läromedel är lärandeappar. I avhandlingen 
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avgränsas lärandeappar till ämnesfokuserade, interaktiva läromedel som kan användas 

på surfplattor eller datorer enskilt eller i grupp. Lärandeappen ska också ha tydliga 

lärandemål. Administrativa program (ex. Microsoft Word, Microsoft Excel) och sociala 

medier där innehållet skapas av användarna eller verkar som rena informationskällor 

utesluts ur Sjödéns avgränsning, då lärandeappar ur hans synvinkel avser olika typer av 

ämnesinnehåll (a.a.). Ovanstående avgränsning tillämpas även i denna studie.  

 

I avhandlingen utgick Sjödén (2015) från skillnaderna mellan datorn och de traditionella 

läromedelsböckerna. Datorn ger möjlighet att styra när, var, hur och vilken information 

som ska presenteras, något som är omöjligt i ett traditionellt läromedel där all 

information presenteras samtidigt (a.a.). I jämförelsen kom Sjödén (2015) fram till tre 

kontexter; representation, interaktion och social positionering. Representation granskar 

hur lärandeappen presenterar information på olika sätt, exempelvis visuellt, auditivt, 

statiskt, dynamiskt, verbalt och i bild, för att främja förståelse. Den andra kontexten, 

interaktion, undersöker hur eleven får möjlighet att interagera med tydlig och omedelbar 

återkoppling. Här berörs begreppen beröm och belöning som olika typer av 

återkoppling, dock beskriv inte Sjödén vilken sorts beröm eller belöning som är mest 

önskvärd (a.a.). Annan forskning menar dock att god återkoppling bör vara förklarande 

och ges vid en specifik utförd handling (Lundahl 2011:45-65). Inom den tredje 

kontexten, social positionering, granskas hur lärandeappen påverkar eleven att lösa en 

uppgift genom att främja positiva attityder och beteende genom sociala roller (Sjödén 

2015). Till varje kontext hör tre frågor (se avsnitt 3.3 analysverktyg) för lärare att ställa 

sig när hen utvärderar en lärandeapp. Dessa frågor bör besvaras med ett ”ja”, alltså ett 

positivt svar, för att lärandeappen ska vara ett lärverktyg med avseende att hjälpa 

eleverna framåt i kunskapsutvecklingen (a.a.). Frågorna utgör denna studies 

analysverktyg, vilket presenteras i kommande avsnitt. 

 

3 Metod 
I följande kapitel presenteras, begränsas och kritiseras den metod studien grundar sig 

på. Vidare kommer ett etiskt perspektiv lyftas, följt av en förklaring av analysverktyget 

och den hermeneutiska inriktningen analysen har. Slutligen kommer en 

problematisering av metoden ske. 
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3.1 Enkät 

Då denna studies syfte är att undersöka vilka kvalitéer lärare söker i olika appar samt att 

analysera de tre mest frekvent använda apparna bland lärare, är enkät en lämplig metod 

att använda. Enligt Denscombe (2009:207) ska en enkät innehålla en rad frågor som är 

identiska för samtliga respondenter samt samla in direkt information från 

respondenterna som sedan ska kunna analyseras. Utifrån dessa kriterier skapades en 

webbaserad enkät (se Bilaga A) till verksamma lärare i årskurserna 1-3. Enkäten var 

tillgänglig under fem veckor och lades ut på ett forum för lärare i årskurserna 1-3 samt 

mejlades ut till lärare inom samma årskurser i Kalmar och Ronneby kommun. Enkäten 

bestod av 14 frågor som var identiska för alla respondenter. När frågorna ställs identiskt 

och direkt till de personer man önskar undersöka menar Denscombe (2009:207-209) att 

validiteten ökar eftersom chansen att data ska påverkas av yttre faktorer är minimal. 

Fortsättningsvis skriver Denscombe (2009:221-222) att frågornas utformning dock kan 

påverka utkomsten av data. Exempelvis ger öppna frågor respondenten chans att svara 

med egna ord, medan fasta frågor gör att respondenten svarar utifrån de kategorier som 

är förutbestämda (a.a.). Studiens enkät innehöll både öppna och fasta frågor. De öppna 

frågorna innehöll ett kommentarsfält där respondenterna fick möjlighet att skriva fritext 

medan de fasta frågorna innehöll färdiga svarsalternativ. Dessa typer av 

svarsmöjligheter kombinerades också i en del frågor.  

 

Enligt Denscombe (2009:213) ska varje enkät innehålla både etisk och praktisk 

information. Informationen ska inrymma vem som har skapat enkäten och varför, samt 

de fyra etiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (a.a.). I samband med enkäten skrevs ett informationsbrev (se Bilaga B) 

till respondenterna. Informationen innehöll våra namn och syftet med undersökningen 

samt de fyra etiska kraven. Det förklarades att enkäten är helt anonym och att data 

endast kommer användas i denna undersökning samt att respondenterna kan avbryta att 

besvara enkäten när de vill.  

 

3.2 Urval 

Som forskningen i inledningen visar är appar en del i dagens samhälle och det finns 

tusentals appar att välja mellan, dock begränsas begreppet app i denna studie till 

lärandeapp. Sjödén (2015) beskriver, som tidigare nämnts, lärandeappar som 

ämnesfokuserade och interaktiva läromedel med tydliga lärandemål. Avgränsningen 
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gjordes dels med förhoppningen att få en rikare datainsamling eftersom materialet 

begränsas till mer pedagogiskt inriktade appar och dels för att skapa en mer valid analys 

genom att avgränsa på samma sätt som Sjödén (se avsnitt 3.3) gör i sin forskning.  

 

Begreppet lärandeapp avgränsades ytterligare till “lärandeappar som bidrar till 

läsutveckling”. Detta för att minska området av lärandeappar och göra materialet mer 

överskådligt och precist, då alla respondenter i studien utgår från samma arbetsområde i 

läroplanen. Efter dessa avgränsningar tog vi, utifrån svaren på enkäten, fram de tre mest 

frekvent använda lärandeapparna inom läsundervisningen som skulle analyseras; 

Bornhomslek, Happi läser och ABC-raketen. Valet att endast använda tre appar är 

grundat i att dessa tre förekommer mest frekvent i lärarnas svar, vilket ger en mer rättvis 

bild av vad de flesta lärare använder för lärandeappar i sin läsundervisning. Lärarna 

besvarade enkäten i sin helhet men endast två frågor valdes ut för analys. Anledningen 

till detta är att inga intressanta samband som stöttade studiens syfte kunde identifieras.  

 

Respondentgruppen för undersökningen var lärare i årskurs 1-3. Denna avgränsning 

gjordes då vi efter avslutade verksamhetsförlagda utbildningar samt arbete inom skolan 

har fått intrycket att lärare i årskurserna 1-3 har svårt att finna passande appar för 

elevernas kunskapsnivå. Det har också uppmärksammats att lärare undervisar med hjälp 

av appar utan större kunskaper om verktygen. Eftersom vi är blivande lärare inom dessa 

årskurser är det också relevant att fylla denna kunskapslucka. 

 

3.3 Analys av appar 

I analysen av apparna används ett analysverktyg som bygger på Sjödéns (2015) 

forskning, där han har skapat nio frågor inom tre kontexter (se avsnitt 2.4). Frågorna 

skapades med avsikt att konkretisera och bryta ner delarna inom de tre kontexterna samt 

skapa ett verktyg som verksamma lärare kan använda vid analys av lärandeappar. 

Sjödén är en av få forskare som skapat denna sorts konkreta hjälpmedel för lärare i valet 

av digitala verktyg. Frågorna används i studien för att göra en rättvis analys och 

tolkning av de tre lärandeapparna. De nio frågorna har översatts och därigenom tolkats, 

vilket gör att hans forskning används på ett nyanserat och lätthanterligt sätt i studien. 

Genom tolkningen av frågorna fick studien en hermeneutisk inriktning. Allwood och 

Erikson (2010:91) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära för att förstå text, 

tankar och handlingar. Den hermeneutiska inriktningen förstärks genom att tolkning 
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sker av enkätens öppna frågor samt i analysen av lärandeapparna, då innehållet i 

apparna tolkas. 

 

I den första kontexten representation ställs tre frågor kring lärandeapparnas utformning 

och struktur. Första frågan Är abstrakta idéer kopplade med konkret kunskap eller 

exempel? undersöker om den kunskap som delges till eleven är exemplifierad och 

konkretiserad. Exempelvis, om eleven ska lära sig begreppet “över” kan det finnas en 

bild på ett bord med pilar som pekar att detta är “över bordet”. Är de multimodala 

representationerna överensstämmande eller motstridiga när det gäller att bilda en 

mental modell av det avsedda konceptet? kontrollerar att de konkretiseringar eller 

exempel som används i appen inte vilseleder eleven. Exempelvis om det är en bild på ett 

bord med pilar som pekar både över och under, kan detta påverka hur eleven uppfattar 

begreppet “över”. Den tredje frågan lyder Är de representerade uppgifterna inbäddade i 

en meningsfull kontext? Här bör begreppet meningsfull förtydligas. När apparna i 

studien analyseras används begreppet meningsfull i den betydelse att innehållet i appen 

ska behandla ett elevnära och vardagligt ämne. Innehållet ska också vara kopplat till 

lärandemålen för läsning.  

 

Den andra kontexten interaktion fokuserar på att granska om appen ger möjlighet till 

interaktion och hur väl appen ger återkoppling. Första frågan Är appen lämpligt 

begränsad med respekt för lärandemålen? kontrollerar att appens moment är kopplade 

till ett eller flera lärandemål i Lgr 11. Vid felaktigt svar, ges det korrigerande, 

informativ eller förklarande återkoppling om vad som är korrekt? Denna fråga berör tre 

olika begrepp som behöver förtydligas. När eleven svarar fel på en uppgift och appen 

visar upp det rätta svaret direkt är det en korrigering. Om appen ger anvisningar om vad 

som är fel och vägleder eleven tills hen får rätt svar, ses det som informativ 

återkoppling. Slutligen, om appen ger en tydlig förklaring på vad som är fel och varför 

det är fel är det en förklarande återkoppling. Den tredje frågan När eleven svarar rätt, 

ges belöning eller beröm? Om så är fallet, är det då specifikt och avseende till den 

utförda handlingen? granskar om appen förmedlar positiv återkoppling och om denna är 

kopplad till momentet eleven precis utfört. En belöning kan exempelvis vara något 

konkret som en guldstjärna eller ett guldmynt, medan beröm kan vara en röst som säger 

“bra jobbat” eller applåder. 
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Social positionering är den tredje kontexten och syftar till att analysera huruvida appen 

ger möjligheter för eleven att inta andra roller eller om det finns karaktärer eleven kan 

interagera med. Har appen digitala karaktärer som eleven inte kan kontrollera men som 

har en pedagogisk funktion? Denna fråga undersöker om appen har en ledande karaktär 

eller figur som visar hur eleven ska göra, ger exempel och beröm eller som eleven kan 

klicka på om denne behöver hjälp. Den andra frågan Kan eleven ta olika sociala roller 

genom en avatar? syftar till att eleven antingen får agera sig själv i appen eller får välja 

en karaktär att spela med. Dessa karaktärer kan vara i form av avatarer som eleven själv 

får designa och namnge. Sista frågan  Finns det några digitala karaktärer som eleven 

inte helt kan kontrollera, men som på något sätt deltar i uppgifter och kompletterar den 

roll som eleven är i appen? granskar huruvida eleven kan spela emot eller samarbeta 

med en karaktär från appen. Denna karaktär kan exempelvis vara en motståndare i “Fia 

med knuff” eller en som ger eleven olika uppdrag som de ska utföra tillsammans. 

 

3.4 Metodkritik  

Denscombe (2009:215) beskriver att vid användandet av webbaserade enkäter kan man 

få tillgång till ett stort antal respondenter (a.a.). Genom att mejla ut och publicera länken 

i ett forum för lärare säkrade vi att fler respondenter skulle komma i kontakt med 

enkäten i jämförelse med om de själva skulle söka sig till enkätens webbsida. Trots att 

många respondenter kommer i kontakt med enkäten kan det beroende på till exempel 

formulering, utseende och information, finnas en risk att den inte blir ordentligt ifylld 

(Denscombe 2009:215). För att skapa en användarvänlig och tilltalande enkät för 

respondenterna valde vi som tidigare nämnts en varierande utformning med både öppna 

och fasta frågor. Trots detta inkom endast 15 svar från respondenter. Dessa var dock 

informationsrika och blev användbara för studien. Enligt Denscombe (2009:208-218) 

kan antalet respondenter påverka validiteten och generaliserbarheten, men denna studies 

syfte är inte att generalisera utan istället att fördjupa kunskapen om appars kvalitéer och 

utformning.  

 

Enkätens utformning är viktig då Denscombe (2009:216-217) beskriver att enkäter ger 

“engångsmöjligheter” och menar att forskare sällan får en andra chans att ställa 

kompletterande frågor. För att undvika luckor i datainsamlingen valdes därför att ställa 

en större mängd frågor. Dels frågor som syftade på att besvara studiens 

forskningsfrågor, dels grundläggande frågor i hopp om att andra intressanta samband 
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skulle uppkomma. De grundläggande frågorna handlade om exempelvis respondentens 

utbildning, kön och geografiska plats. 

 

En kritisk aspekt som kan uppkomma i användandet av redan befintlig forskning är att 

validiteten ifrågasätts (Denscombe 2009:301). När Sjödéns (2015) forskning valdes som 

analysverktyg gjordes det med medvetenhet om denna aspekt.  Sjödéns forskning är den 

enda som innehåller konkreta hjälpmedel och därför begränsades valet av 

analysverktyg. På grund av detta kan inte en jämförelse av forskning ske vilket gör att 

validiteten minskar. Sjödéns forskning granskades, översattes och därigenom tolkades 

för att göra den användbar för studien. Detta gjorde att frågorna modifierades då en 

direkt översättning och tolkning är svår att utföra. Stukát (2011:22) anser att ingenting 

är färdigutforskat, vilket gör att mycket forskning bygger på tidigare forskning. Man 

behöver inte alltid skapa nya metoder utan det kan vara positivt och tidsvinnande att 

använda redan befintliga modeller, men det innebär inte att de är effektivast eller har en 

absolut sanning. 

 

En av analysfrågorna undersöker om apparna har en meningsfull kontext. Under arbetet 

med analysfrågorna uppkom frågan om hur begreppet meningsfull skulle definieras då 

Sjödén  inte definierar begreppet i sin avhandling. Vi valde därför att definiera 

begreppet när vi förtydligande frågorna i avsnitt 3.3, vilket gör att vår tolkning av 

meningsfullhet kan skilja sig åt från vad Sjödén ursprungligen tänkt. Definitionen som 

anges i studien är skapad utan någon speciell elev eller grupp i åtanke. Med en elev i 

åtanke kan begreppets definition preciseras, då läraren har kunskap om vad som är 

meningsfullt för just den eleven.  

 

När en analys utförs finns det risk att den blir missvisande på grund av subjektivitet och 

personliga förväntningar som i sin tur kan påverka resultatet i analysen (Stukát 

2011:36). Denna kritiska aspekt är något som uppmärksammades och därför 

analyserade vi gemensamt insamlade data från enkäterna samt undersökte och 

analyserade alla tre appar. Detta gjorde att ensidighet minskade och att fler perspektiv 

var möjliga att se. Analysen av apparna skedde också inom ramen för vårt 

analysverktyg, där frågorna användes som riktlinje för att få en likvärdig analys av alla 

tre apparna, vilket minskar risken för subjektivitet. 
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4 Resultat  
I följande avsnitt presenterar studiens resultat. Inledningsvis visas en sammanställning 

av vad de undersökta lärarna söker i en lärandeapp och sedan presenteras analysen av 

lärandeapparna. Resultatet av analysen är uppdelat i de tre kontexterna, representation, 

interaktion och social positionering, där frågorna diskuteras i flytande text. 

 

 

4.1 Vilka kvalitéer söker lärare i en app som främjar läsutvecklingen? 
 
Utifrån de 15 enkätsvaren kunde data som besvarade den första frågeställningen samlas 

in. Lärarna som deltog i enkätundersökning svarade på frågan “Vilka kvalitéer söker du 

som lärare i en app för att främja elevernas läsutveckling?”. Frågan hade nio 

svarsalternativ samt en kommentarsruta för fritext (se Bilaga A). Instruktionerna 

förklarade att de kunde välja mer än ett alternativ när de besvarade frågan.  

 

Alla lärare som besvarade enkäten ansåg att en lärandeapp ska vara motiverande för 

eleverna  och 13 av lärarna tyckte också att det ska finnas möjlighet för eleven att arbeta 

självständigt med appen. Dessa två kvalitéer var mest frekvent besvarade och det var 

tydligt att de flesta lärare var överens om att dessa kvalitéer är viktigast för en 

lärandeapp. Vidare ansåg nio av de 15 lärarna att appen bör vara förankrad och kopplad 

till kunskapsmålen i läroplanen. Att lärandeappar ska vara visuellt tilltalande och fria 

från reklam såg åtta lärare som betydelsefullt. Sex av lärarna svarade att en betydande 

kvalité i en app är god återkoppling medan endast fyra av de 15 lärarna angav att appen 

ska vara rolig och tillåta kontroll av elevernas prestationer. Den kvalité som ansågs vara 

minst betydelsefull är att appen ska låta eleverna samarbeta. Kommentarsrutan för 

fritext utnyttjades av två lärare som kommenterade att appen också ska vara 

lättförståelig och inte innehålla för många intryck. I tabellen nedan följer en överblick 

av lärarnas svar, där de mörkgrå kolumnerna visar de ifyllda svarsalternativen medan de 

ljusgråa kolumnerna visar svar från kommentarsrutan. 

 

Tabell 1. Översikt av vad lärare söker för kvalitéer. 
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4.2 Resultat av de analyserade lärandeapparna 
 
Utifrån enkäten kunde det urskiljas vilka lärandeappar som var mest frekvent använda 

bland de tillfrågade lärarna och således vilka lärandeappar som skulle ingå i studiens 

analys. Av de 15 respondenterna använder åtta lärare appen Bornholmslek, fyra lärare 

använder Happi läser och tre lärare använder sig av ABC-raketen i sin läsundervisning. 

Övriga appar som lärarna angav i enkäten är bland andra Lolas alfabetståg, Trilio stavar, 

Läs och förstå, Kors och tvärs, Qnoddarna och Lära läsa. Nedan följer resultatet av 

analysen av de tre lärandeapparna. 

 
4.2.1 ABC – raketen 
 

ABC-raketen innehåller moment där eleverna får öva på att känna igen ord, rimma, 

stava och sätta samman ord till sammansatta ord. Appen går ut på att eleven ska hjälpa 

två utomjordingar som gör en upptäcktsresa till en piratö samt en resa till djungeln. 

Under dessa resor får eleven öva på olika moment genom att klicka på figurer som 

tilldelar eleven uppdrag. I de flesta uppdragen eleven blir tilldelad ska eleven hjälpa en 

figur. Ett uppdrag kan till exempel vara att eleven  ska bygga en bostad. Eleven får välja 

mellan tre alternativ en koja, ett hus och ett tält, alternativen visas som bilder. Eleven 

klickar på ett alternativ och ska sedan stava ordet som bilden symboliserar med hjälp av 

fristående bokstäver. Har eleven till exempel valt bilden med koja på ska eleven alltså 

stava ordet koja. Eleven kan få en överblick av vilka uppdrag de klarat genom att 

besöka ett av rummen i rymdraketen. Rymdraketen innehåller även två andra rum. I det 

första rummet kan eleven lyssna på avsnitt från Bokstavslandet och Mecka med 

bokstäver och i det andra rummet kan eleven skriva egna ord med hjälp av bokstäverna 
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från alfabetet. Appen inbjuder till självständigt arbete och erbjuder inga möjligheter till 

att träna två och två.   

 
4.2.1.1 Representation  
 
I appen är abstrakta idéer delvis kopplade till konkret kunskap eller exempel. När eleven 

för första gången anländer till piratön och djungeln får hen instruktioner att finna två 

speciella figurer som behöver hjälp. När eleven hjälpt dessa karaktärer får eleven 

information om att fortsätta hjälpa valfri figur, men denna information ges endast på 

piratön och inte i djungeln. Eftersom eleven själv kan välja vilken plats hen vill besöka 

först, kan avsaknad av information i djungeln förvirra eleven om hen väljer att åka dit.  

 

I momenten där eleven ska hjälpa en figur får eleven välja ett alternativ som 

konkretiseras med bilder. Eleven ska sedan stava ordet som alternativet representerar 

och bilden finns då kvar som en konkretisering. Genom att klicka på bilden kan eleven 

få höra ordet upprepade gånger. I utförandet av dessa två moment är det endast i det 

första, där eleven ska välja alternativ, som eleven får exempel på hur hen ska gå 

tillväga. Båda momenten utförs dock på liknande sätt, vilket gör att det första exemplet 

kan skapa en förståelse av hur eleven ska göra i nästa moment. Instruktioner och bilder 

som ges är överensstämmande med vad eleven ska utföra och leder således inte till 

förvirring.  

 

Appens innehåll är inbäddad i en barnvänlig och meningsfull kontext. Temat i appen är 

utformat som en fantasifylld rymdresa, som många elever i årskurserna 1-3 kan finna 

intressant och spännande. Den meningsfulla kontexten, i denna bemärkelse, betyder att 

eleven får öva på vardagliga ord och att innehållet är kopplat till lärandemål vilka 

beskrivs nedan.  

 
4.2.1.2 Interaktion  
 

I ABC-raketen får eleven öva på stavning genom ljudningsstrategin, samband mellan 

ljud och bokstav samt rim. Eleven får även träna på ords betydelse då en röst berättar 

om orden som eleven stavat, exempelvis att åskan är något som dundrar vid oväder. I 

appen tränas eleven också i att ta muntliga instruktioner genom att figurer berättar vad 

eleven ska hjälpa till med. 
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Den återkoppling som ges när eleven svarar felaktigt är informativ. När eleven ska stava 

ord och drar bokstäverna till fel ruta åker bokstaven automatiskt tillbaka och eleven får 

en ny chans att stava ordet rätt. När eleven drar bokstaven till rätt plats stannar 

bokstaven kvar och blir grön. Eleven får även informativ återkoppling när hen ska hitta 

rätt figur vid första besöket på piratön eller i djungeln. Om eleven klickar på fel figur 

upprepade gånger börjar till slut rätt figur blinka, vilket innebär att återkopplingen leder 

eleven rätt. När eleven lyckas med ett uppdrag ges positiv återkoppling i form av 

beröm. Exempelvis ges beröm i form av ett “pling” eller positiva kommentarer såsom 

“bra jobbat” och “super”. Det beröm som ges är dock inte kopplat till en specifik 

uppgift då samma typ av beröm ges i alla uppdrag. 

 

4.2.1.3 Social positionering  
 

I appen finns det flera digitala karaktärer som eleven inte kan kontrollera men som har 

en  pedagogisk och informativ roll. I rymdskeppet finns flertalet figurer som berättar 

vad eleven kan göra i respektive rum. En av dessa figurer leder eleven till piratön och 

djungeln samt ger information om de inledande uppdragen där. I djungeln och på 

piratön finns även där ett flertal figurer som eleven kan klicka på och hjälpa genom 

olika uppdrag. Eleven kan inte själv styra någon digital karaktär eller agera genom en 

avatar. 

 
4.2.2 Bornholmslek  
 
Bornholmslek bygger på delar från Bornholmsmodellen, en modell som syftar till att 

utveckla elevers fonologiska medvetenhet. Fonologisk medvetenhet betyder att man kan 

skifta fokus från ordens betydelse och innehåll till hur orden är uppbyggda rent 

ljudmässigt (Lundberg och Herrlin 2014:13). Appen består av fem olika moment: 

“lyssna på ljud och sagor”, “rimlek”, “hur låter orden i början och i slutet”, “bygga ord” 

samt “börjar orden lika”. “Lyssna på ljud” är ett ljudmemory där eleven få höra olika 

ljud som ska kopplas till rätt bild, medan momentet “lyssna på sagor” innehåller ett 

antal animerade sagor som eleven ska lyssna på. “Rimlek” går ut på att eleven ska 

fortsätta ett rim som läses upp genom att dra en bild till rätt föremål, exempelvis “en 

katt i en….” och eleven ska då dra katten till en hatt. I momentet “hur låter orden i 

början och slutet” ska eleven flytta en bild på ett föremål till rätt begynnelsebokstav 

alternativt till sista bokstaven i ordet. När eleven ska “bygga ord” blir hen tilldelad en 

bild som symboliserar det ord eleven ska stava. Eleven får sedan alla bokstäver som 
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ingår i ordet och ska placera ut dessa i rätt ordning. I sista övningen “låter de lika” 

öppnas en skattkista med ett föremål, eleven ska sedan dra föremål med samma 

begynnelsebokstav till skattkistan. Vid varje moment samt på startsidan finns det en bild 

på en mus som eleven kan klicka på om hen behöver mer instruktioner än de som redan 

ges muntligt av en berättarröst. De olika momenten är anpassade till att eleven ska 

arbeta självständigt och det finns inga möjligheter till att träna två och två. 

 
4.2.2.1 Representation  
 
I appen är abstrakta idéer väl kopplade till tydliga exempel och konkret information 

genom en berättarröst som introducerar appens olika delar samt genom en figur i form 

av en mus som ger ytterligare information vid behov. Alla moment i appen innehåller 

någon form av bildstöd. Eleven kan även klicka på bilderna för att höra en röst säga vad 

bilden föreställer. En liknande funktion finns i de moment där eleven ska stava, då 

eleven kan klicka på en bokstav för att höra hur den låter. Dessa stödfunktioner är 

överensstämmande med momentets syfte, vilket gör att eleven kan få en klar bild över 

uppgiften. 

 

Appen är meningsfull i den betydelse att eleverna kommer i kontakt med vardagsnära 

ord och innehållet är kopplade till lärandemål. Orden eleverna kommer i kontakt med 

finns i både versaler och gemener samt i olika svårighetsgrader. Detta kan underlätta 

anpassningen till olika individer. 

 

4.2.2.2 Interaktion  
 
Bornholmslek är begränsad till lärandemålen som berör bokstavsljud, samband mellan 

ljud och bokstav, stavning med ljudningsstrategi samt rim. Eftersom appen fokuserar på 

bokstavsljud kan elever som är i början av sin läsinlärning använda sig av den, då 

förståelse av fonem är en grundpelare för avkodning. Även i Bornholmslek får eleven 

öva på att förstå och använda sig av muntliga instruktioner, vilket gör att eleven inte 

behöver vara läskunnig för att använda appen.  

 

Informativ återkoppling  ges till eleven vid felaktigt svar i form av en röst som säger 

“inte riktigt rätt, försök igen” eller “välj en annan bild”. Eleven får ingen vägledning till 

det rätta svaret utan får testa sig fram. När eleven klarat av en uppgift ges beröm genom 

en röst som säger “bra jobbat”, “super” eller “tummen upp”. Eleven får belöning i alla 
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moment utom i “bygga ord”, “rimlek” och “lyssna på sagor”, där endast beröm eller 

ingen återkoppling alls ges. Belöningen när eleven klarar en uppgift varierar beroende 

på moment. Eleven kan samla ihop ett antal av dessa belöningar och när det högsta 

antalet uppnåtts får eleven gå över till en svårare nivå. Eftersom eleven ges generell 

återkoppling genom alla moment är den inte kopplad till ett specifikt moment eller 

handling. 

 

4.2.2.3 Social positionering  
 
I Bornholmslek kan eleven inte agera genom en karaktär eller avatar. Det finns dock 

digitala karaktärer eleven inte kan kontrollera såsom musen som ger eleven pedagogisk 

information. I jämförelse med ABC- raketen där eleven spelar för att hjälpa olika 

figurer, spelar eleven i denna app för egen vinnings skull. 

 

4.2.3 Happi läser 
 
Happi läser är en app som är uppbyggd av 80 vardagliga ord i fyra svårighetsgrader. Till 

varje ord finns det tre bilder varav en bild föreställer det skrivna ordet. Eleven ska 

försöka avkoda ordet och sedan klicka på den bild som hör till ordet. Svarar eleven rätt 

hörs applåder och eleven får en frukt. När sex stycken frukter samlats ihop tilldelas 

eleven en stor frukt som hen kan klicka på för att “äta” den. I Happi läser finns ingen 

funktion som möjliggör att träna två och två.  

 

4.2.3.1 Representation  
 
Happi läser har inte som de andra två apparna en berättarröst eller liknande som 

förklarar för eleven hur hen ska gå tillväga. Appen har dock endast ett moment, vilket 

gör att den är lätt att förstå och kräver inga vidare instruktioner. Eleven får tre bilder till 

varje ord, i de flesta fall överensstämmer bilderna med ordet medan bilderna i andra fall 

kan skapa förvirring. Exempelvis kan eleven bli tilldelad ordet “röd” och samtidigt visas 

bilder på en röd sax, en röd räv och en röd kvadrat. Detta gör att en fri tolkning av ordet 

“röd” är möjlig och kan på så sätt  skapa förvirring då det endast finns ett rätt svar.  

 

De fyra svårighetsgraderna skiljer sig mycket åt i nivå, där ett av de lättaste orden är apa 

och några av de svåraste är blixtlås och helikopter. Detta kan skapa möjligheter till 

individanpassning men också svårigheter för eleven att skifta mellan nivåerna. Orden är 
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vardagliga och användbara för eleven, vilket gör att appen får en meningsfull kontext. 

Att innehållet, precis som i de andra två apparna, är kopplat till lärandemål bidrar till att 

appen får en meningsfull kontext. 

 

4.2.3.2 Interaktion  
 
Vid användning av Happi läser övar eleven både ordavkodning och ords betydelse. Till 

skillnad från ABC-raketen och Bornholmslek bygger Happi läser på helordsmetoden. 

Som tidigare nämnts är en del ord dock långa och kan vara svåra att läsa i början av 

läsinlärningen. 

 

Även i denna app ges informativ återkoppling vid felaktigt svar. Återkopplingen är i 

form av en röst som gör ljudet  “neheh”, vilket betyder nej. Eleven får sedan ett nytt ord 

med nya bilder och får ingen chans att rätta sitt felaktiga svar. Vid rätt svar belönas 

eleven med en frukt och när eleven samlat ihop sex frukter ges en stor frukt som kan 

“ätas” upp. När frukten ätits upp får eleven automatiskt gå vidare till nästa 

svårighetsgrad.  

 

4.2.3.3 Social positionering  
 
I Happi läser finns inga digitala karaktärer, eleven kan inte heller agera genom en digital 

karaktär. Det sker endast interaktion där eleven är sig själv och utgör centrum i appen. 

Avsaknaden av karaktärer beror förmodligen på appens utformning där digitala 

karaktärer hade blivit överflödiga.  

 

5 Diskussion 
 
Nedan kommer resultatet diskuteras och ge en övergripande bild huruvida 

lärandeapparnas kvalitéer överensstämmer med lärarnas kommentarer och om 

momenten i apparna är lämpade för läsutveckling. Vi kommer även diskutera vilka 

ytterligare kvalitéer apparna besitter i relation till forskningen och relevansen av 

lärarens roll i undervisningen med appar. Diskussionen kommer att avslutas med 

studiens relevans för yrkesverksamma lärare samt förslag på vidare forskning inom 

detta område. 
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Resultatet visar att det som lärarna anser mest betydelsefullt i en app är att den ska vara 

motiverande. Samtliga appar som analyserades kan verka motiverande för elever genom 

att de innehåller meningsfulla kontexter som tidigare i analysen definierats som innehåll 

av lärandemål och elevnära kontext. När lärarna i enkäten svarade att appar ska vara 

motiverande hade de säkerligen olika syn på vad motivation innebär. Mycket av 

forskningen visar på appars motiverande och engagerande effekt men få nämner det 

faktum att människor motiveras av olika saker (Goméz Domingo & Badia Garganté 

2015:22; Northrop & Killeen 2013:532; Zhang och Liao 2015:64). Motivation är ett 

begrepp vars definition varierar från individ till individ, vilket gör att apparna som 

analyserats praktiskt bör prövas på elever innan man kan fastställa om deras innehåll är 

motiverande eller ej. I studien ställs endast hypotetiska slutsatser kring huruvida 

apparnas innehåll motiverar elever, därmed inte sagt att de analyserade apparna 

motiverar alla elever.  

Vidare visade resultatet att möjligheten för självständigt arbete samt kopplingar till 

lärandemål är två andra kvalitéer som lärarna ansåg betydelsefulla i en lärandeapp. I de 

analyserade apparna ges instruktioner som möjliggör självständigt arbete och 

funktionen att eleverna ska kunna träna två och två finns inte. Detta skulle kunna 

kopplas till att det troligtvis är lättare för eleven att, i sin egen takt och på sin egen nivå, 

få arbeta med appens innehåll. Dock finns möjligheten för eleverna att samarbeta i 

momenten. Enligt den sociokulturella teorin som menar att vi lär av varandra skulle 

detta då ha en positiv inverkan på inlärningsprocessen. Apparna är också begränsade till 

lärandemålen för läsutveckling. ABC-raketen och Bornholmslek berör samma typ av 

innehåll för elever som befinner sig i början av sin läsutveckling medan Happi läser 

riktar sig till elever som kan avkoda då appen använder sig av helordsmetoden.  

 

Apparna som analyserats har relevans för läsutvecklingen då elever kan tillägna sig de 

kunskaper forskningen anser att en elev bör ha för att utvecklas till en god läsare. 

Forskningen beskriver att eleven bör ha bokstavskunskap, medvetenhet om språkljud, 

gott ordförråd, lust att läsa och en väl fungerande avkodning samt förståelse för att bli 

en god läsare (Elbro 2004:27; Taube 2007:131; Westlund 2009:98). Alla tre apparna 

innehåller alltså moment som utvecklar dessa kunskaper och genom att apparna 

framställer läsning i ett nytt sammanhang kan de verka mer stimulerande för eleven. 

Undervisningen kan även bli mer varierande och ge möjlighet att lära på olika sätt. 
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Detta resonemang stöds av forskning som beskriver att appar som framställer och 

organiserar kunskap på nya sätt med hjälp av tekniken bidrar till elevens utveckling 

(Zhang & Liao 2015:65; Israelsson 2015:339; Sjödén 2014:92).  

 

Efter tolkning av resultatet blir det tydligt att apparna som analyserats innehåller både 

likheter och olikheter i de kvalitéer som undersökts. En olikhet mellan apparna är 

huruvida de innehåller individanpassningar eller ej. Bornholmslek och Happi läser 

innehåller till skillnad från ABC-raketen individanpassningar. Anpassningarna består av 

olika svårighetsnivåer samt möjligheter att välja gemener eller versaler. Detta gör att 

läraren enligt den sociokulturella teorin kan anpassa innehållets svårighetsgrad efter 

elevens proximala utvecklingszon. Forskning stödjer detta och menar att en lärandeapps 

moment bör ligga inom elevens proximala utvecklingszon men också utgöra en 

stöttning för att eleven ska nå lärandemålen (Northrop & Killeen 2013:532; Steinberg 

2016:22-24). I ABC-raketen samt Bornholmslek finns stöttning för att nå lärandemålen. 

Stöttningen i apparna utgörs av pedagogiska och informativa figurer som ger 

information om uppgifterna eleven ska utföra. Det kan alltså ses som en person som ger 

stödstruktur till eleven för att underlätta kunskapsinhämtningen (Säljö 2012:193). 

Denna typ av stöttning finns inte i Happi läser, vilket kan innebära att eleven får svårare 

att lösa problem som uppstår då hen står själv utan någon form av hjälp.  

 

Ett annat hjälpmedel för eleven är de konkretiseringar som på ett pedagogiskt sätt är 

kopplade till momenten. En likhet är att alla apparna innehåller konkreta bildstöd men 

som nämnts i resultatet kan bildstöden i Happi läser skapa förvirring. Likaså kan 

avsaknaden av viss information i ABC-raketen förvirra eleven. Genom att apparna 

konkretiserar den abstrakta kunskapen kan fler elever på olika kunskapsnivåer använda 

appen. Bristande konkretiseringar i appar kan försvåra inlärningsprocessen för eleven 

och skapa missuppfattningar som kan leda till att eleven lär sig fel (Israelsson 

2015:340).  

 

Bornholmslek har, till skillnad från ABC-raketen och Happi läser, en stor variation av 

uppgifter. I majoriteten av uppgifterna får eleven någon slags återkoppling, men inom 

exempelvis ”rimlek” får eleven ingen återkoppling alls. Genom att eleven får 

återkoppling inom vissa uppgifter kan de upplevas som roligare och på så sätt kännas 
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mer meningsfulla. I motsats till detta menar forskare att för mycket distraktioner kan 

göra att elever mister koncentrationen (Cahill & McGill-Franzen 2013:33; Northrup & 

Killeen 2013:532). Återkoppling kan vara en sådan distraktion, vilket kan göra att en 

elev med koncentrationssvårigheter kan uppleva uppgifter utan återkoppling mer 

lätthanterliga.  

 

En olikhet mellan apparna är de olika typer av beröm och belöningar som ges. Till 

exempel får eleven i Happi läser vid felaktigt svar direkt gå över till ett nytt ord medan 

hen i de andra apparna får återkoppling som leder till rätt svar. Detta kan göra att eleven 

upplever att misslyckande inte är något negativt. Det kan också göra att eleven förlorar 

förståelsen av de ord hen svarar fel på. Genom att eleven får fortsätta utan konsekvenser 

kan det även leda till att eleven endast gissar och lär sig då inte av de felaktiga svaren. 

Läraren måste bestämma vilken sorts beröm eller belöning hen anser fungerar bäst för 

att på så vis motivera varför användandet av en viss app blir relevant. Utifrån våra 

erfarenheter kan olika typer av beröm och belöning ge varierande effekt på 

inlärningsprocessen hos olika elever och därför blir lärarens val betydelsefullt. Något 

som uppmärksammades under analysen är att ingen av apparna använder sig av 

korrigerande eller förklarande återkoppling, ingen ger heller beröm avsedd för den 

specifika handlingen. I Sjödéns avhandling finns det inget som pekar på vilken typ av 

återkoppling som är mest önskvärd och även det är något läraren själv får avgöra. 

Forskning menar dock att beröm bör vara förklarande och ges för den specifika utförda 

handlingen för att eleven på bästa sätt ska kunna utvecklas (Lundahl 2011:45-65).  

 

En intressant likhet i resultatet är att ingen av apparna ger möjlighet till att pröva sociala 

roller genom att agera via en karaktär eller avatar. En fråga som uppkommer är om en 

avatar hade ökat möjligheterna till läsutveckling eller om det endast hade givit 

ytterligare kunskap som inte rör läsutvecklingen hos eleven. I avhandlingen har Sjödén 

(2015) ugått från skillanderna mellan datorn och de traditionella läroböckerna, eftersom 

eleven inte kan agera genom karaktärer i en lärobok blir denna aspekt relevant i 

jämföreslen. Funktionen ger eleven möjlighet att träna exempelvis empati och 

förståelse, något som inte krävs för läsutveckling men kan vara viktigt i appar med 

andra lärandemål. Utan att agera genom en karaktär kan det möjligtvis också bli lättare 

att ta åt sig innehållet för eleven, då hen ser sig själv i första person.  
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Efter analys av resultatet och med koppling till forskning blir det tydligt att läraren är 

omöjlig att ersätta till förmån för digitala verktyg (Jämterud 2016; Northrop & Killeen 

2013:536; Steinberg, 2016:22–24). Lärarens roll är viktig i den mening att hens syn på 

återkoppling, kunskapsinnehåll, sociala interaktioner samt meningsfulla kontexter är 

avgörande i valet av app. Det är även läraren som ska avgöra om appen är lämpad för 

den individuella eleven och dennes kunskapsutveckling. Något man bör beakta är att 

lärarens syn på och kännedom om appar också kan göra att undervisningens kvalité 

varierar. En lärare med mycket god kännedom om de mer traditionella läromedlen och 

med liten kännedom om appar kanske får svårigheter att utföra en bra undervisning med 

digitala läromedel, jämfört med en lärare som besitter god kännedom om appar. Det är 

av största vikt att verka kritisk inför användningen av appar och inte se det som en enkel 

lösning för undervisningen. Därför är denna studies syfte relevant för att lärarna ska 

öppna ögonen för användningen av appar som ett komplement i undervisningen. Genom 

att analysera appars olika kvalitéer kan lärare ta del av apparnas innehåll och få en 

vägledning till att välja de mest funktionella lärandeapparna för sin läsundervisning. För 

fortsatt forskning kan det vara relevant att låta elever pröva de tre apparna som denna 

studien behandlar för att kontrollera deras motiverande effekt. Intressant hade också 

varit att analysera appar inom andra kunskapsområden, för att ge lärarna fler riktlinjer i 

valet av digitala läromedel i en skolvärld där eleverna ska utveckla sin digitala 

kompetens. 

 
 
6 Slutsats 
Studien visar på fördelarna med användningen av appar i skolan och vikten av den 

digitala kompetensen. Resultatet visade att de mest frekvent använda apparna innehåller 

de kvalitéer lärare anser mest betydelsefulla i en lärandeapp men beroende på apparnas 

utformning visades kvalitéerna på olika sätt. Resultatet påvisade även att de analyserade 

apparna till stor del innehåller de kvalitéer forskningen anser att en god lärandeapp för 

läsutveckling ska innehålla. Konkretiseringar av vissa moment i apparna, ABC- raketen 

och Happi läser, var dock bristfälliga, vilket kan leda till att eleven blir förvirrad. Ingen 

av apparna gav heller  möjlighet till social interaktion genom att agera via karaktärer, 

detta kopplades till resonemanget om att en sådan funktion kan ses som mindre 

betydelsefull i en app som tränar läsutvecklingen. 
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Slutsatsen är att analysen av apparna som gjorts i studien endast ger en fingervisning 

om hur väl apparna fungerar som lärverktyg i läsundervisningen. Studien blir 

meningsfull i den betydelse att den kan utgöra ett stöd för lärare i valet av app. Även om 

apparna som analyserades visade många positiva svar på analysfrågorna så är det i 

slutändan läraren som bär ansvaret över vilka appar som ska användas. Genom att känna 

eleven kan läraren också utgå från hens behov och välja en lämplig app som kan verka 

motiverande för den specifika eleven. Detta visar att trots kvalitéerna apparna besitter 

blir läraren oersättlig i läsundervisningen med appar. För att välja en bra lärandeapp bör 

läraren ta stöd i studiens analys men också integrera sina erfarenheter om undervisning. 
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Bilagor 
Bilaga A - Enkät 
1      Kön: 

() Man 

() Kvinna 

() Annat 

2      Vilken utbildning/behörighet innehar du som som lärare? 

(kommentarsruta) 

 

3      Hur lång erfarenhet har du inom läraryrket? 

() Mindre än 5 år 

() 5 – 10 år 

() Mer än 10 år 

 

4      Vilken kommun är du verksam i? 

(kommentarsruta) 

 

5      Hur många är antalet elever på skolan? 

() Mindre än 100 st 

() 100 – 200 st 

() Mer än 200 st 

 

6      Vilka appar använder dina elever för att träna sin läsutveckling? 

(kommentarsruta) 

 

7      Vilka kvalitéer söker du som lärare i en app för att främja elevernas läsutveckling? 

Ange ett eller flera alternativ 



  
 

II 

() Visuellt tilltalande 

() Kopplingar till lärandemål 

() God feedback 

() Rolig 

() Motiverande 

() Möjlighet till självständighet för eleverna 

() Möjlighet för lärare att kontrollera elevers prestationer 

() Möjlighet för samarbete mellan eleverna 

() Fri från reklam 

(kommentarsruta) 

 

8      Hur inhämtar du kunskap om apparna du använder? 

() Recensioner 

() Tips från kollegor 

() Påbud av rektor 

() Reklam 

(kommentarsruta) 

 

9      Diskuteras appars använding på skolan? Om ja, vad diskuteras och tar ni i 
lärarlaget gemensamma beslut om användning? 

(kommentarsruta) 

 
10   Vilket syfte har du som lärare vid de tillfällen eleverna använder dessa appar? 

(kommentarsruta) 

 

11   Vilket kunskapskrav eller centralt innehåll arbetar du utifrån med dessa appar? 

(kommentarsruta) 



  
 

III 

 

12   Hur mång minuter i veckan arbetar eleverna med dessa appar för att främja sin 
läsutveckling? 

() 10 – 15 minuter 

() 15 – 30 minuter 

() 30 – 45 minuter 

() 45 – 60 minuter 

() 60 minuter eller mer 

 

13   På vilket sätt arbetar eleverna med apparna? 

() Självständigt och ensamt 

() I par 

() I grupp 

() Ensam med lärare 

() I par med lärare 

() I grupp med lärare 

() I helklass 

(kommentarsruta) 

 

14   Arbetar eleverna med någon app utanför skolan i läxa eller i allmän uppmaning från 
skolan? Om ja, vilken och hur? 

(kommentarsruta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga B - Informationsbrev  
Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som ska skriva vårt självständiga arbete II 

inom svenska. Vårt syfte är att undersöka vilka kvalitéer lärare i årskurserna 1-3 söker i 

lärandeappar som främjar elevers läsutveckling samt om dessa appar följer forskningens 

rekommendationer för ett bra undervisningsverktyg. Vi undrar nu, om lärare som är 

aktiva inom årskurs 1-3 skulle vilja besvara vår enkät. Det är en fördel för oss om du i 

din undervisning använder någon form av surfplatta då frågorna handlar om 

lärandeappar.  Med lärandeappar menar vi, i detta fall, ett slags pedagogiskt spel 

och inte appar där elever endast läser böcker eller får böcker upplästa. Enkäten tar 

ca 10 minuter att besvara, den är helt anonym och kommer endast användas i studiens 

syfte.   

 

Tack på förhand 

Erica och Maria 

 
 


