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Abstract 
Society depend on good education for preparing its citizens to meet the demands of 
tomorrow. In the last decades, society has gone through a digital revolution that has 
changed how social bearing institutions and organizations integrate with each other on an 
evolutional level. This digitization has seeped its way into our schools as well, but with 
varied results. While organizations like those of the retail genre has benefited massively of 
the digitization with features like online shopping and personalized ads, the schools have in 
some cases seen worse results from students using digital means. Until this day, digitization 
of the education sector has proved to be most challenging and has not yet digitally evolved 
in a beneficial way for all students and schools. That means we have to look more deeply 
into what makes a good digital tool for students that actually enhances the results. Thus the 
questions asked in this research are: How can digital exercise platforms be designed to 
promote effective learning? By interviewing teachers from modern day schools, we can see 
that there is a wide variety of apps and tools for students to use and it is up to the teacher to 
find the best suitable ones, which might be an extremely time consuming and challenging 
process to navigate the sea of apps. Many of the apps lacks a sound pedagogy, or they 
might be too expensive or have ads that creates distractions and lowers motivation. This 
creates a gap in the efficient learning process. That gap can be filled by teachers and 
developers identifying shortage of motivation, reflection, goal orientation and social 
learning. Thus, as a secondary research question I ask: How can we implement a 
gatekeeping process by identifying gaps in efficient learning for apps in the educational 
sector?  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1. Introduktion 
Utbildning har varit en grundpelare för att skapa ett modernt och effektivt samhälle under 
flera sekler. Under alla dessa år har skolan genomgått många olika reformer som anpassats 
för att ge eleverna så bra verktyg som möjligt för att möta behoven i det aktuella samhället 
(Larsson & Westberg, 2010). I dagens samhälle råder stor utbredning av digitalisering inom 
de flesta områden. Under de senaste 40 åren har datorernas processorkraft ökat 
exponentiellt (Brynjolfsson och McAfee, 2014), samtidigt som vi sett betydande tekniska 
innovationer såsom internet och mobil telefoni. Datorer, smarta telefoner och klockor, 
surfplattor och andra enheter är numera vanliga inslag för kommunikation och integration 
mellan olika samhällsbärande institutioner och organisationer, samt även i våra vardagliga 
liv där miljontals människor i första hand vänder sig till google eller wikipedia för att hämta 
kunskap (Selwyn, 2017). Allt mer processer som tidigare var beroende av fysiska medel och 
mänskliga mellanhänder flyttar till allt större grad till den digitala och automatiserade 
världen. Musikbranschen har i stort sett ersatt de manuella tjänsterna där personer var 
fysiskt beroende av att besöka en skivaffär (Brynjolfsson och McAfee, 2014), med att istället 
erbjuda dessa tjänster digitalt. På samma sätt har till exempel många servicemontrar ersatts 
med digitala interaktioner mellan kund och företag. Tekniken har på så vis ändrat vårt sätt 
att hämta och sprida kunskap, samt hur vi tar emot produkter och tjänster. 
 Denna utveckling har därmed inte helt oväntat, även rört sig in i våra skolor och idag är 
digital teknik till stor del integrerad med utbildningssektorn (Skolverket, 2018). Sveriges 
regering tog 2017 fram en nationell strategi för skolans digitalisering som trycker på att 
digital teknik ska finnas tillgänglig för likvärdig tillgång och användning för alla elever 
(Regeringskansliet, 2017). Det blir därmed vanligare att elever tillhandahålls enheter från 
skolans räkning såsom bärbara datorer och iPads, där användarförhållandet per elev kan se 
olika ut mellan olika skolor (ex 1:1, eller 1:3 elever på en digital enhet). Dessa enheter 
används till en rad olika saker, som att hantera ordbehandling, leta faktakunskap på nätet, se 
video-baserade föreläsningar och ta del av organiserande information. Enheternas yttersta 
syfte i skolan är att bidra till ett effektivt lärande, vilket innebär inlärningsmetoder med en 
sund pedagogik innehållande motivation, reflektion, målorientering och socialt lärande (se 
definition i 2.2). I och med denna utbredning och tillgänglighet av digitala enheter i skolan 
har utbildningen fått tillgång till nya verktyg från externa aktörer i form av digitala 
övningsplattformar för att främja inlärning av kunskap. 

1.1. Digitala övningsmetoder 
På webben idag kan man hitta olika plattformar där man kan lära och öva sig inom ett givet 
ämne i en digital miljö. Ett exempel på en sådan plattform är Khan Academy, som erbjuder 
föreläsningar och övningar inom en rad olika skolämnen i olika nivåer. En elev kan då till 
exempel gå in på ämnet matematik och sedan välja vilken typ denne vill lära sig mer om 
(algebra 1, 2, 3 etc). Först visas då en kort videoföreläsning på ca 10 min där läraren förklarar 
grundläggande koncept och visar ingående exempel, sedan får eleven utföra övningsuppgifter 
genom att mata in till exempel uträkningen av en ekvation, som sedan rättas automatiskt. 
Användandet av en sådan plattform har visat sig vara ett effektivt sätt för elever att öka sina 
kunskaper inom det ämnet de tar del av på en sådan plattform (SRI Education, 2014). 
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Studenter som uppfyller 60% av sin matematik på grundnivå på Khan Academy presterar 1,8 
gånger sin förväntade tillväxt, visar bedömningstestet NWEA MAP Test (Khan Academy, 
2019). 
 Ett annat exempel är en övningsplattform som heter Readtheory. Denna fokuserar på att 
förbättra elevens läsförståelse i det engelska språket genom att bidra med texter och 
tillhörande påståenden som matchas till texten (Readtheory, 2019). På så vis kan eleven läsa 
en text om till exempelvis hur människan numera sänder robotar till rymden istället för 
människor. Sedan följer x antal påståenden som relaterar till texten och eleven väljer det 
påstående som bäst stämmer överens med den huvudsakliga texten. På denna sida kan båda 
lärare och elever ha egna användare för att interagera med varandra. Läraren kan ordinera ut 
uppgifter och se hur eleverna har presterat på dessa uppgifter.  
 Dessa två digitala övningsmetoder är ett litet smakprov i ett stort hav av program som 
skolan idag kan använda för att öka elevers kunskap inom ett givet ämne. Dessa exempel är 
hemsidor som är tillgängliga på alla enheter som har tillgång till en webbläsare. Men det 
finns även de som är tillgängliga på enheternas egna operativsystem: Windows (Tobii 
Dynavox, 2019), MacOS (Essig, 2019), Android (WeWantToKnow AS, 2019) och iOS 
(Selessia AB, 2019) etc. 
 Med ett allt större utbud av olika övningsmetoder i den digitala världen medföljer ett 
växande behov av att sortera ut de bra apparna från de dåliga. Externa aktörer kanske inte 
alltid huvudsakligen drivs av att skapa övningsplattformar som bidrar till effektivt lärande, 
utan drivs istället av att göra roliga appar för att få så många nedladdningar som möjligt 
(Selwyn, 2017). Det kan även finnas en avsaknad av pedagogiska metoder som faktiskt bidrar 
till en ökad kunskap inom det givna ämnet (Regina Heil, Wu, Lee & Schmidt, 2016).  
 Elever har även hemma skaffat sig digitala vanor i att information kan införskaffas, 
bearbetas och analyseras med hjälp av digitala medel, vilket är något som de för med sig in i 
deras utbildningssituation (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Detta medför stora utmaningar för 
lärare att hjälpa elever att orientera sig i vad som är bra övningsmetoder som bidrar till ett 
effektivt lärande, samt vad som är bra datakällor och var de kan hittas. När navigationen av 
det digitala utbildningshavet fel-orienteras kan detta medföra sämre resultat för eleverna. På 
en av skolverkets konferenser (Agéli 2017), berättar Annika Agéli Genlott i sin föreläsning 
”Digitaliseringen av skolan – ett forskningsperspektiv”, om hur användandet av digital teknik 
kan i vissa fall ge sämre resultat än de traditionella metoderna, men om digital teknik 
används på nya pedagogiska vis kan det markant öka elevernas resultat.  
 Mot denna bakgrund avser denna studie att behandla frågor kring vilka faktorer som krävs 
i en digital övningsplattform för att elever ska kunna förvärva kunskap på ett pedagogiskt 
sätt, och samtidigt motiveras att utföra dessa övningar. Frågan som denna undersökning 
avses besvara är följande:  

• Hur kan digitala övningsplattformar användas för att främja ett effektivt lärande? 

 Genom att besvara denna fråga avser denna studie att bidra till en bättre kunskap över 
nyckelkomponenter som en digital övningsplattform behöver för att kunna främja ett 
effektivt lärande för elever. Detta med följden att eleven troligen har lättare att klara ämnet 
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inom betygsskalan A-E, med hjälp av denna övningsplattform, och därmed komma med en 
allmänt stadigare underliggande kunskap inför vidare studier.  

2. Relaterad forskning 
Denna sektion hänvisar till relaterad forskning som berör skolans digitalisering och dess 
framfart samt hur de digitala övningsmetoderna har vuxit sig fram. Vi kan i det se vilka 
kulturella följder som satt sig hos lärare och elever redan från tidiga år samt hur det påverkar 
även dagens situation. Detta följt av forskning om vad digital kompetens innefattar, hur 
kunskap förvärvas på ett effektiv sätt och hur detta relateras till digitala tekniker. 

2.1. Digitalisering i skolan 
Införandet av digital teknik i utbildningssektorn har varit en lång process som pågått i 
Sverige sedan 1974 med uppstörtande av DIS (Datorn i skolan), då man undervisades om 
datorer i allmänhet och praktiserade användning av datorer som ett hjälpmedel i syfte ned att 
modernisera lärandet (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Under 80-talet betonas vikten av det 
kommande kunskapssamhället ännu mer och den centrala roll som tekniken förväntas spela, 
som undertrycks av skolöverstyrelsens påbud att införa ännu mer datoranvändning i 
undervisningen. Trots det var det många lärare som hade svårt att se teknikens faktiska 
användningsområden i samhället och datorn blev lätt något som användes av lärare med ett 
intresse för teknik, medan det för övriga sågs som något abstrakt och främmande. Vilket är 
något vi till viss grad kan se återspeglingar av även idag. Under åren har tekniken även fått en 
romantisk, förskönande bild som har målats upp för att rättfärdiga digitaliseringen av 
utbildningssektorn. ”Tänk om.. alla ungdomar i skolan kunde ha tillgång till en dator, och 
därmed all världens kunskap” och ”ge vingar åt människans förmågor”, var ett typiskt tänk 
som präglade 90-talet. Man såg sällan problemen, utan blickade blint mot möjligheterna. 
Därmed bildades kk-stiftelsen. När verksamheten startades i mitten av 1990-talet delade KK-
stiftelsen ut medel till så kallade ”Fyrtornsprojekt”. Den bärande idén var att dessa projekt 
skulle tjäna som inspirationskällor för andra kommuner. Totalt startades 28 Fyrtornsprojekt. 
Resultaten av dessa projekt, som syftade till att integrera teknik och pedagogik, kan sägas 
vara tveksamma. Bristen på förankring i strukturer och oförmåga att väva in användningen 
av IT på ett naturligt sätt gjorde skolorna i Fyrtornsprojekten beroende av eldsjälar (Fleisher 
& Kvarnsell, 2015). Under 2000-talet fram tills idag har tillgängligheten till teknik ökat 
gradvis i skolorna. I takt med skolans digitalisering har det genomförts initiativ från både 
privata och offentliga aktörer för att utveckla digital kompetens i skolan (skolverket, 2018). 
När vi talar om digital kompetens hänvisar forskning till 8 innefattande egenskaper: 
kreativitet, kritiskt tänkande och bedömning, kulturell och social förståelse, samarbete, finna 
och sovra information, effektiv kommunikation, funktionella förmågor och e-säkerhet 
(Fleisher & Kvarnsell, 2015). 
 Det har visats sig att elevers kreativitet ökar när de tillhandahålls en dator. Exempelvis 
menar Grimes & Warschauer (Grimes & Warschauer, 2008) att elever producerar material 
på fler sätt än tidigare. Det vill säga att elever till större mån utnyttjar fler sätt att redovisa 
sina projekt. Detta kan till exempel bestå av bilder, videos och podcasts.  
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 När det kommer till kritiskt tänkande och bedömning av information är det något som 
enligt Warschauer (Warschauer, 2007) skiftar. Fleisher och Kvarnsell menar här att behovet 
av förbättring och att kompetensutveckling av lärare inom området är av stor vikt. Där 
hävdar de att skolans bibliotekarie kan spela en stor roll i och med att de har bättre 
kompetens än lärare när det kommer till informationssökning. Det har dessutom visats att 
bibliotekariers involvering i planering och genomförande av undervisningen i en digital miljö 
medför positiva effekter. 
 Med den kulturella och sociala förståelsen menas förmågan att interagera i den sociala 
webben. Forskningen visar här att det inte sker per automatik. Det är troligt att eleven inte 
finner det rimligt att ta kontakt med främlingar för att lösa en uppgift (Fleisher och 
Kvarnsell, 2015). 
 När eleverna har egna datorer uttrycker forskningen klart att det stimulerar samarbetet 
mellan varandra (Dunleavy, Dexter & Heinecke. 2007). Dock så finns det risk till ökat 
ensamarbete eftersom lärartätheten lätt minskar i samband med införandet av fler datorer. 
Den huvudsakliga kommunikationen sker via sociala medier, eftersom elever tycker att det är 
smidigast. Något som Håkan Kvarnsell uppdagat i sin forskning är dock att eleverna når en 
mer fördjupad reflektion när det för en muntlig dialog utan dator (Fleisher & Kvarnsell, 
2015). Vilket innebär att det krävs en medveten pedagogik som avgör när det är lämpligt med 
samarbete mellan elever med datorer som verktyg, och när det är mer lämpligt att föra 
muntliga dialoger. 
 Att finna och sovra information är något som lätt kommer till uttryck i det digitaliserade 
klassrummet och där finns det forskning som säger att elevernas förmåga till denna egenskap 
har ökat, men att det krävs goda förberedelser i att lära elever på att söka information på ett 
kompetent sätt (Grimes & Warschauer, 2008). Håkan Kvarnsell’s studier visar däremot att 
elever inte är särskilt skickliga på att söka information. Sökningarna görs främst via Google 
och Wikipedia (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Sedan sovras informationen genom att jämföra 
de olika svarsresultaten med varandra. Eleverna har en viss medvetenhet om att vissa 
utgivare av sidorna har större trolighet än andra, till exempel sidor som läggs ut av 
myndigheter. Här menar Kvarnsell att det finns behov av att ge elever en djupare kunskap av 
att sovra information, så att inte bedömningen av källors kvalitet endast består av att veta 
veta vem som är utgivare av sidan, där återigen lärare och bibliotekarier kan spela en stor 
roll. 
 Effektiv kommunikation (dvs förmågan att förmedla sig och sina budskap på ett lämpligt 
sätt för att få avsedd effekt), är något som generellt sett ökar vid införandet av datorer i 
skolan (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Vilket är något som obehindrat sker mellan elever och 
lärare. Dock utnyttjas inte den fulla potentialen av effektiv kommunikation mellan elever och 
till exempel kunniga personer som inte är en del av elevens personliga sfär. Som tidigare 
nämnts är det inte troligt att elever tar kontakt med okända människor på nätet som kan 
hjälpa dem i deras studier, vilket i praktiken har blivit en avlägsen möjlighet. 
 Eftersom datorn används i så stor utsträckning i skolan, tränas även de funktionella 
förmågorna hos eleverna (dvs hur datorn används rent praktiskt). Här kan det dock variera i 
nivå mellan olika skolor. Även om den generella nivån är rätt hög, kan det variera beroende 
på vilken attityd läraren har till att använda datorn i undervisningen. 
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När det kommer till e-säkerhet så framträds det inte särkilt starkt vare sig i internationell 
eller svensk forskning. 
 Forskning har visat att digitala övningsmetoder kan ge förhöjda resultat om de integreras 
med sociala återkopplingar, vilket visas i Annika Agéli Genlott och Åke Grönlunds studie om 
att skriva sig till lärande (Agéli Genlott & Grönlund, 2013). STL (Skriva sig till lärande) är en 
metod som går ut på att elever i årskurs 1 får först lära sig läsa genom att själva skriva text på 
en dator, och senare i årskurs 2 får de lära sig skriva för hand. Denna metod användes i USA 
på 80-talet och gav varierande resultat. Något som eleverna gick miste om när de jobbade 
med STL var den sociala aspekten att diskutera bokstäver, ord och texter med sina 
klasskamrater och lärare. I Genlott och Grönlunds metod iSTL (Integrerad skriva sig till 
lärande) integrerade man den sociala aspekten i den traditionella STL-modellen genom IKT-
verktyg (Informations och kommunikationsteknik). Detta innebar att både lärare, 
klasskamrater och föräldrar kunde se och ge återkoppling på elevernas texter. Studien 
jämförde en grupp som använde sig av den traditionella STL-metoden med en grupp som 
använde sig av iSTL. Det visade sig att resultaten av de som nådde godkänt, att kunna läsa 
minst 35 ord i minuten, var något högre hos gruppen som använt sig av iSTL. En stor skillnad 
kunde däremot ses bland de högpresterande eleverna, alltså de som läste 55 ord eller mer per 
minut, där 56% av eleverna inom iSTL-gruppen nådde detta resultat, medan STL-gruppens 
antal var 36%. När det gäller skrivförmåga var de texter som producerades av iSTL-gruppen 
(mycket) längre, och de hade en tydligare historia med ett mer logiskt flöde av händelser som 
beskrivits än STL-gruppen. Enligt lärarens bedömning hade en majoritet av eleverna i iSTL-
gruppen redan i slutet av årskurs 1 uppnått de skriftliga färdigheter som krävs av de 
nationella prov som ska tas i årskurs 3. 

2.2. Effektivt lärande 
Definitionen av kunskap har i stort sett haft en röd tråd genom tiderna ända sedan det först 
definierades av Platon och hans lärjunge Aristoteles. Det vill säga, att kunskap delas in i tre 
delar: Episteme (sakkunskap och de förhållanden som pekar på dess sanning), techne 
(konsten att utföra hantverk och allmänt det motoriska färdigheter som sitter i kroppen) och 
fronesis (etisk och politisk kunskap). I skriften Vad är kunskap (Gustavsson, 2002) redovisas 
detta och visar hur det mynnar ut i skolans indelning av kunskap: fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet. Skolans huvudsakliga uppgift har alltid varit att till elever 
förmedla hela detta spektra med kunskapsinnehåll som är relevant för det samhälle de lever 
i. För att kunskapen ska rotas på ett så effektivt sätt som möjligt krävs det att 
undervisningsformerna präglas av motivation, målorientering, reflektion och socialt lärande 
(Fleisher & Kvarnsell. 2015). 
 Forskning visar att elever blir mer motiverade till undervisningen i skolan när de får 
använda datorer (Zucker & Hug, 2008). Motivation tas till form av både yttre och inre 
motivation. Till den yttre motivationen hör enkla belönings - och straffsystem, som till 
exempel att ge feedback i form av ljudsignaler eller visuella effekter på elevens interaktioner. 
Detta kan va i form av en positiv ljudsignal när eleven gör rätt, eller en behaglig animation 
när eleven klarat sektionen. Detta är enligt Warschauer (Warschauer, 2007) ett effektivt sätt 
att skapa yttre motivation. Inre motivation skapas när eleven anknyts till varför det är 
meningsfullt med det givna ämnet, att de själva får påverka arbetssättet och får lagom svåra 
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utmaningar som känns belönande att bemästra (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Elever kan till 
exempel bli motiverade av att få använda ett eget angreppssätt still den givna uppgiften i 
form av att göra en film, medan en annan elev föredrar enkelheten i en vanlig skriftlig 
uppsats. Även om detta är motivations-höjande så varnar Fleisher & Kvarnsell för att i alltför 
stor frihet finns en risk att skolresultaten drastiskt sjunker som ett resultat av alltför stora 
frihetsgrader. Där krävs tydlighet från läraren över vad som förväntas av eleven i den givna 
uppgiften. Att ge elever lagom svåra uppgifter skapar inre motivation genom att eleven 
belönas i form av att de känner sig duktiga när de överkommer en utmaning, gentemot om 
uppgiften är för lätt så känns det inte alls givande, eller om uppgiften är för svår kan de 
kännas hopplöst. Att uppleva sig själv som uthållig när det går trögt med svåra uppgifter är 
motiverande och en nyckel för att lyckas nå eleven. Detta är förstås extra viktigt för svagare 
elever som behöver små delmål och tät återkoppling. Detta tillsammans med ett meningsfullt 
syfte med ämnet, är nyckelfaktorer för att skapa inre motivation.  
 Reflektion innebär att elever behöver stanna upp och reflektera över den information de 
just har fått ta del av. Genom att de vänder tillbaka till sig själva och ser informationen under 
ett eget perspektiv, blir informationen till en djupare kunskapsbildning för eleven. Så som 
Fleisher & Kvarnsell (Fleisher & Kvarnsell, 2015) uttrycker det, så bör läraren förmå eleverna 
att stanna upp med jämna mellanrum och ställa sig reflekterande frågor och kan med fördel 
använda datorn för att samtidigt skapa en nödvändig variation och mångsidighet i 
undervisningen. Studier visar att elever som använder teknik på rätt sätt blir mer benägna att 
revidera sina texter i större omfattning (Grimes & Warschauer, 2008), vilket innebär att det 
finns inneboende möjligheter till reflektion. Detta kan till exempel enligt Fleisher och 
Kvarnsell göras genom att eleverna får skriva ett inlägg med sina tankar och reflektioner på 
en given text, i till exempel ett forum i klassens läroplattform, och får sedan i uppgift att 
kommentera 2-3 andra elevers inlägg. Till sist kan eleven även svara på de kommentarer de 
fått på sina inlägg. Då ges möjligheten att reflektera både på sin egna uppfattning av ämnet 
och ta del av andras tankar och reflektioner för att öppna upp ytterligare möjligheter till 
aspekter som eleverna kanske inte annars hade uppmärksammat. 
 Enligt Kvarnsells forskning är målorientering viktigare nu än vad det var tidigare. Elever 
behöver ständigt bli påminda om vad målet med uppgiften är, dels för att motverka 
distraktioner, men också för att kunna organisera sina studier på ett bra sätt som är centrerat 
runt det förväntade målet. Till exempel kan eleverna ha fått en gruppuppgift att redovisa en 
historisk händelse på ett valfritt sätt. Om då en grupp elever väljer att redovisa sina resultat 
med hjälp av en film, är det viktigt att målen är tydliga med att innehållet om den historiska 
händelsen är det mest centrala och viktigaste med uppgiften. Annars finns det risk att 
eleverna fastnar i att göra en så ”snygg” film som möjligt och fokuset hamnar på 
filmproduktionen istället för informationen rörande händelsen. Tid som istället borde 
användas till att ta fram relevant material som på ett bra sätt illustrerar den historiska 
händelsen, används kanske då istället till att göra snygga animationer och effekter, vilket 
endast får bli en prioritet om det finns tid över från det huvudsakliga målet (Fleisher & 
Kvarnsell, 2015). 
 Forskning visar att lärande ofta antas som ett socialt format (Säljö, 2013), där det det 
sociala samspelet med andra breddar elevens möjlighet till att lära, samt att samtalet vidgar 
perspektivet. Fleisher och Kvarnsell menar att det finns många sätt att använda teknik för att 
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ta till vara på detta. Till exempel ger de exempel från sin egen vardag då detta kom till pass: 
”Helenas elever fick en liten föreläsning om studieteknik via film där Håkan berättade om 
sin bok i ämnet. När någon vecka passerat i projektet där eleverna skulle öva sig i 
studieteknik fick de chansen att ställa frågor till Håkan via film och fick snabbt svar, också 
via film. Stoltheten hos eleverna vars frågor besvarades av experten gick inte att ta miste 
på” (Fleisher & Kvarnsell, 2015, 150). Forskning visar även att eleverna i vissa fall lär sig 
bättre av att dela kunskap mellan varandra än om de fått det förklarat av en lärare (William, 
2013). Det finns varierande orsaker till detta, men något av central betydelse är att eleverna 
har ett mer anpassat språk när de kommunicerar och delar varandras referenspunkter. 
 Mot denna bakgrund ser vi att det finns forskning som stödjer att digitalisering kan 
användas till att förbättra utbildningssektorn. Motivation, reflektion, målorientering och 
socialt lärande är nyckelfaktorer i att kunna förbättra elevernas kunskapsbildning på ett 
effektivt sätt. Vi kan även se var det finns områden till förbättring i den digitala 
kompetensen. Något som däremot saknas, är på vilket sätt och till vilken utsträckning dessa 
faktorer är förankrade i dagens digitala övningsmetoder. Hur är dagens digitala 
övningsmetoder utformade för att ge uttryck för effektivt lärande? Hur används de i 
utbildningen för att på ett effektivt sätt bidra eleverna med den kunskapsbildning som avses? 
Studien avser att fylla dessa luckor i forskningen och därmed bidra med bättre förståelse över 
hur de digitala övningsmetoderna kan bistå med effektivt lärande till eleverna i våra skolor, 
var det finns rum för förbättringar och vad som är värt att bevaras. 

3. Metod 
För att tillfredsställa studiens syfte krävs en djupare förståelse om beteenden, åsikter och 
synsätt i ett sammanhang med verkliga förhållanden och omständigheter som människor 
lever i. Detta är starkt utmärkande drag i en kvalitativ forskning (Yin, 2013). Det effektiva 
lärandet (motivation, reflektion, målorientering och socialt lärande) som avses att studeras, 
har en djup förankring i mänskliga beteenden, vilket tenderar att bli något abstrakt och svårt 
att mäta med en kvantitativ metod. Detta tillsammans med en undervisningsmiljö med 
elever, lärare, dess förhållande till varandra och digitala övningsmetoder, utgör därmed 
anledningarna till att valet föll på ett kvalitativt angreppssätt. De digitala 
inlärningsmetoderna behöver förstås i sitt sammanhang och hur de kan användas på bästa 
sätt för att uppnå ett effektivt lärande i undervisningen som helhet, med alla dess kulturella 
och sociala beteenden som tillkommer i den vardagliga skolmiljön. Risken med att bara 
fokusera på dess funktioner blir att man tappar det djup av mänskligt beteende som färgar 
hur de digitala övningsmetoderna används. 
  

3.1. Datainsamling 
Metod för datainsamling utgörs av intervjuer som följer en halvt strukturerad karaktär, dvs 
att förloppets följs av en intervjuguide som fungerar som ett mindre strängt manus med en 
innehållande översikt av de ämnen som ska täckas, samt förslag på frågor (Kvale & 
Brinkman, 2014). Intervjuerna innefattade 5 lärare för årskurserna 4-5 eftersom de har 
förstahandserfarenhet av att använda digitala övningsmetoder i sin undervisning samt en 
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god pedagogisk kunskap över vad elever behöver för att lära sig ett givet ämne på ett effektivt 
sätt i dagens undervisningsmiljö.  
 Intervjuguidens struktur innefattade 3 övergripande sektioner (figur 1), som avser att 
täcka området effektivt lärande som det beskrivs i 2.2, hur detta fungerar, och hur det bör 
fungera i digitala övningsplattformar, samt hur detta påverkar det effektiva lärandet som 
helhet i undervisningen. 

FIGUR 1 - INTERVJUGUIDE (BRÄNNSTRÖM, 2019) 

Målet var inte att följa dessa sektioner kronologiskt, utan att respondenten styr samtalet, 
men att kompletterande frågor ställs för att tillfredsställa eventuella luckor i någon utav de 3 
sektionerna. Varje sektion hade ett x antal förberedda frågor som fungerade som förslag för 
att ta samtalet vidare och hjälpa respondenten att utveckla sina svar (bilaga 1). Vilket innebar 
att dessa frågor nödvändigtvis inte ställdes, utan användes endast som stöd för att bidra till 
ett rikare material till någon av de 3 sektionerna. I varje sektions finns även en så kallad 
panoramafråga, vilket är frågor av bred karaktär som inte styr samtalet mot något extremt 
specifikt, utan öppnar upp scenen för respondenten att fritt styra samtalet (Yin, 2013). Dessa 
frågor användes med stor sannolikhet för att brygga in samtalet i något av de 3 sektionerna. 
 De stödjande frågorna för punkten effektivt lärande riktades mot vad respondenten 
ansågs vara de viktigaste komponenterna för effektivt lärande som helhet, och i digitala 
plattformar. Detta följt av mer specifika frågor om motivation, reflektion, målorientering och 
socialt lärande. 
 Frågorna för punkten digitala övningsmetoder i nuläget behandlade respondentens 
uppfattning om vad som är styrkorna i dagens övningsplattformar och hur de kan bevaras, 
samt vilka svagheter som finns och hur de kan motverkas. 
 Påverkan i undervisningen handlade om hur respondenten ser på den plats som digitala 
övningsplattformar har i undervisningen idag, hur de påverkar det totala resultat av effektivt 
lärande och vilka styrkor/svagheter det finns med att använda digitala övningsplattformar.  
Sedan avslutades varje samtal med att ge respondenten möjlighet uttrycka några generella 
tankar och/eller åsikter.  
 Som dokumentering av det empiriska materialet spelades intervjuerna in, med 
respondentens samtycke, tillsammans med korta stödanteckningar av intervjuaren. 

Ämne Beskrivning

Effektivt lärande Respondentens uppfattning om effektivt lärande 
och dess del i digitala övningsplattformar

Digitala övningsmetoder i nuläget Respondentens uppfattning om styrkor och 
svagheter i dagens övningsplattformar samt hur 
de kan styrkas/motverkas i framtiden

Påverkan i undervisningen Respondentens uppfattning om de digitala 
övningsplattformarnas plats i undervisningen 
som helhet
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3.2. Analys 
Det empiriska materialet analyserades i en cykel på de fem faser som enligt Robert K. Yin 
(Yin, 2013) är en generell applicering i den kvalitativa analysen. Figur 2 visar cykelns alla fem 
faser och dess ordning. 

FIGUR 2 - ANALYSENS 5 FASER OCH DESS SAMSPEL (YIN, 2013, 181) 

Som illustrationen visar, så genomförs inte alla faser inte nödvändigtvis helt kronologiskt, 
utan består snarare av iterativa och rekursiva förhållanden, men i det stora hela bearbetas de 
efter angiven ordning med hjälp av iterationer av de andra faserna. 
Under sammanställningen transkriberades samtliga intervjuer ordagrant till ett dokument 
för att kunna göra en noggrann analys av materialet. Detta görs utifrån de inspelningar och 
anteckningar som gjordes vid intervjutillfället. 
 Materialet från alla respondenter demonterades sedan utifrån de 3 sektionerna i 
intervjuguiden och remonterades till respektive sektion. Detta för att göra materialet mer 
överskådligt och lättare att tolka. Sedan tolkades den kategoriserade datan för att göra en 
ytterligare demontering, som följdes av att remontera materialet i kodad form. Det vill säga, 
att knyta respondenternas uttalanden till nyckelord relaterade till effektivt lärande och 
digitala övningsmetoder. På så sätt kommer datan att få en noggrann analys (Kvale & 
Brinkman, 2014) med en stark relation till egenskaperna av effektivt lärande, samt styrkorna 
och svagheterna hos dagens digitala övningsmetoder. Kodningen följer K. Yin’s (Yin, 2013) 
exempel på en två-nivås kodning (figur 3). Detta innebär att meningar tas från det 
remonterade materialet och får en tolkning av dess innebörd som blir den initiala koden 
(nivå 1).  Exempelvis kan en mening i stilen: ”Åh, häromdagen provade vi en ny matte-app av 
spelkaraktär. Oj vad de skrattade! De ville nästan inte sluta”, bli till initialkoden: ”Elever 
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tycker spel är kul”. Därefter ges detta en kategorikod (nivå 2) relaterat till effektivt lärande, 
som kan tillämpas på det ovannämnda exemplet i stil med: ”Stimulerar yttre motivation”. 

FIGUR 3 - KODNINGENS STRUKTUR (BRÄNNSTRÖM, 2019) 

Därefter påbörjas en slutlig tolkning av det kodade materialet. Där tolkas samband och 
återkommande mönster för att bilda en uppfattning om vilka egenskaper i effektivt lärande 
som är starkt representerade, respektive svagt representerade bland dagens digitala 
övningsmetoder.  Sambanden kan bestå av återkommande kategorikoder eller avsaknad av 
en önskad kategorikod  relaterad till effektivt lärande som aldrig uppkom. Denna sista 
tolkningsfas tar även till akt på hela cykelns alla iterationer. På så vis förbises inte de 
ursprungliga fältanteckningarnas unika karaktär (Yin, 2013). 
 I den femte och sista fasen dras slutsatser från hela studien, vilka är relaterade till 
tolkningen i den fjärde fasen, som i sin tur är relaterad till alla övriga faser i cykeln och den 
relaterade forskningen. Där diskuteras den kunskap som genererats över vilka eventuella 
luckor av effektivt lärande i dagens digitala övningsmetoder innefattar. 

3.3. Forskningsetik 
Intervjuerna har genomförts i enlighet med vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna tillfrågades via mail att frivilligt delta i en intervju 
och informerades om studiens syfte samt vad rollen som respondent innefattar. Alla 
intervjuer utfördes på överenskommen plats där respondenterna tillgavs de övriga kraven 
samt en repetition av informationen i mailet. Respondenten tillfrågades om samtycke till att 
intervjun skulle genomföras med anteckningar av intervjuaren samt en inspelning av hela 
samtalet. Vidare informerades respondenten att det insamlade materialet endast skulle  
nyttjas till studiens ändamål och behandlas konfidentiellt så att hen inte skulle kunna 
urskiljas i den slutgiltiga rapporten, samt att endast forskaren skulle ha tillgång till 
materialet. 

 

Prov på de ursprungliga 
fältanteckningarna

Initial kod Kategorikod

Ett uttalande från respondenten Tolkning av innebörden av 
respondentens uttalande

Relaterar till effektivt lärande: 
motivation, reflektion, 
målorientering och socialt 
lärande.


Eller till kategorin ”övrigt”.
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4. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de fyra indelningarna av effektivt lärande som presenterades i 
2.2, där varje sektion innehåller ett resultat av de tolkningar som gjorts med några 
exemplifierande urval av uttalanden. En kategori för yttre omständigheter lades även till för 
sådant av relevans som inte faller inom de definierade ramarna av effektivt lärande. 

4.1. Motivation 
En analysering av respondenternas uppfattning av motiverande aspekter visade en tydlig 
trend på att det finns en god dos av yttre motivation bland dagens digitala övningsmetoder. 
Det vill säga, enkla typer av belönings- och straffsystem till eleven, i form av till exempel 
positiva ljudsignaler när eleven gör rätt och negativa ljudsignaler när eleven gör fel, eller ett 
tillhandahållande av digitala ”skatter”. Detta visade sig vara ett vanligt inslag i klassrummet, 
där lärarna ofta använder sig av spel som riktar sig mot det aktuella ämnet. Vilket de flesta 
lärare ansåg vara en viktig komponent för att eleverna ska känna att dom har kul under 
lektionerna. Yttringar som stödjer detta bestod av till exempel: ”Tycker man det är kul så lär 
man sig per automatik. Så behöver man inte liksom… när man har roligt så kommer ju 
kunskapen”, eller: "Sen är det ju många typer av spel, till exempel glosspel. Då ska du skriva 
in glosorna innan planeterna faller ner på dig. Då tänker dom inte att dom tränar faktiskt 
glosor, utan dom spelar bara typ”. Detta visade en tydlig trend på att eleverna tycker att det 
är roligt att använda digitala övningsmetoder när dessa olika former av yttre motiverande 
element är närvarande.  
 Resultaten visade även att det finns goda skäl till att dagens övningsplattformar även 
bidrar till inre motivation, om än inte i lika stor grad som den yttre motivationen. För att 
stimulera inre motivation krävs att eleverna får jobba med en nivå som känns utmanande 
men överkomlig, samt att de känner att de har en frihet att välja metod och att uthålligt öva 
sig i det givna ämnet. Den tydligaste tråden som rörde sig bland respondenterna var att 
digitala övningsmetoder bidrar till variation i undervisningen och fungerar som ett bra 
komplement till traditionell bokövning. Då kan eleverna va flexibla i sitt övande och på så vis 
också lättare bibehålla uthållighet. Som en respondent sammanfattade vid frågan om vad 
digitala övningsmetoder bidragit till undervisningen: ”Jamen, det är nog variation. Alltså att 
man kan använda det som möjlighet att, så här kan man också träna. Till exempel 
multiplikation. Vi kan träna med kompisen, vi kan träna på papper, vi kan träna i boken, men 
vi kan också träna på datorn. Ju fler olika sätt man tränar på desto bättre är det ju. Det blir 
mångfacetterat. Dom tröttnar inte lika lätt, uthålligheten… är ju inte så stor. Därför behövs 
det en variation”.  
 Det fanns dock även uttryck för att vissa digitala övningsmetoder hade en avsaknad 
nivåanpassning. Vissa appar upplevde respondenterna kunde bli för monotona med ett 
statiskt övande som eleverna snabbt tröttnar på och knappt gav något utfall. Vilket innebar 
att den inre motivationen försummades då eleverna inte fick tillräckligt med utmaning som 
var anpassade till deras nivå. I och med detta fanns det en önskan hos respondenterna att de 
digitala övningsplattformarna bör innehålla kunskapsutmaningar med en utvecklande 
progression. Som uttryckt: ”Det behövs nån form av utmaning för eleverna, 
kunskapsmässigt!” Eller: ”Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna va olika steg. Steg 
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1: vi jobbar med addition. Först jobbar man med enkla additionskomponenter, utvecklar 
additionen så att det blir svårare, du för in bokstäver, alltså ord, det blir läsuppgift, en 
problemlösnings-uppgift. Och i problemlösnings-uppgifter kan hitta utmaningar om man 
vill, det går att göra liksom en progression i det. Så olika steg, det skulle jag vilja ha”.  

4.2. Reflektion 
Vad gällande reflektioner så blev den genomgående trenden bland respondenterna att det är 
ett bristande område när det kommer till digitala övningsmetoder. Det upplevs att eleverna 
inte alls får något tillfälle till reflektion vid användandet av digitala övningsmetoder. Den 
vanligaste anledningen till detta var att spelifierings-elementen tar så stor del av elevernas 
uppmärksamhet att utrymmet för reflektion blir närmast obefintligt. Istället för att reflektera 
över ämnets faktiska delar, fastnar de lätt vid yttre motivationsaspekter som erbjuds i spelen. 
Det upplevs att man missar målet och eleverna förstår inte själva vad det är dom håller på 
med. Som uttryckt: ”Man får inte missa målet. Det är fortfarande det här vi tränar på. Det 
finns barn som sitter och klickar på det här men förstår inte: ”När ska vi öva på 
multiplikation? Det har vi ju aldrig gjort”. Då kommer  man ihåg att: ”Jaha, vare det vi 
tränade på då”. Man missar själva.. ja”.  
 Lärarna gav även uttryck för en ovisshet ifall eleverna lär sig något eller inte. Det fanns en 
osäkerhet ifall det över huvud taget fanns någon tankeprocess när de använder 
övningsplattformar. Anledningen till detta var bland annat att vissa program inte har något 
sätt att följa elevens resultat. Lärarna kunde då känna en viss osäkerhet på hur pass väl dessa 
program faktiskt bidrog till att eleven lärde sig något. En annan anledning till att reflektionen 
upplevdes som oviss, var att vissa program ger eleven svarsalternativ. Det kunde då upplevas 
att tankeprocessen för att lösa en uppgift saknades. En respondent uttryckte detta som 
sådant: ”För det upplever jag ju också, med en del av dom här plattformarna. Själva 
processen saknas ju. Du får… ett tal, en uppgift. 24 delat med 4, och sen har du ett antal svar 
som kanske fungerar så att du kan välja bland. Och då kan du ju.. välja. Så där, vart är 
tankeprocessen? Finns den där emellan? Eller blir det ett gissande?”. 
 Vissa lärare kunde dock identifiera problemet med avsaknad reflektion i de digitala 
övningsmetoderna, genom att själva fylla den luckan. Det uttrycktes att eleverna inte skulle 
lära sig det dom utsatts med hjälp av enbart den digitala övningsmetoden, och därmed 
kompletteras detta med vanlig katederundervisning, där läraren sedan använde speltermerna 
från plattformen för att på ett pedagogiskt sätt redogöra för själva kunskapen som avses i 
ämnet.  
 Vid frågor angående hur detta problem skulle kunna motverkas uttryckte respondenterna 
lite skilda åsikter. Vissa föredrog att man skulle skala av en del av spelelementen till en 
rimligare nivå, medan andra var väldigt positiva till spel och tyckte att man, som i 
ovanstående exempel, skulle tackla problemet med kompletterande reflektion från lärarens 
sida.  
 Ett annat exempel som ansågs vara viktigt i fråga om reflektion var att områden som 
behöver repeteras mycket, till exempel vissa matte-relaterade områden, behöver utformas på 
ett varierande sätt. Reflektion uppstår om eleven får nöta och repetera en uppgift i många 
antal variationer, så att samma kunskap appliceras på en mängd olika sätt. 
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 Ytterligare uppmuntrades även den sociala aspekten till att trigga reflektion. Inom 
matematik kan man ofta lösa en uppgift på många sätt och om eleverna får till ett gott samtal 
kan det trigga en reflekterande aspekt på hur kunskap kan användas för att möta ett problem 
från olika vinklar och med olika metoder. Enligt citat: ”Du kan lösa uppgifter på så många 
olika sätt, det är ju fantastiskt när man får till dom där tillfällena när dom delar med sig av: 
”jaha, du tänkte så och så kom vi fram till samma svar, jag räknar så här, jag körde 
multiplikation”. ”Ja men då kunde du ju ha gjort så här, du kunde ju ha tagit division direkt”. 
Så får man till det där bra samtalet”. 

4.3. Målorientering 
Det vanligaste samtalsämnet när det kom till målorientering var ungefär i samma stil som 
med reflektion. På samma sätt som reflektion försummas av distraktioner i form av yttre 
motivationsfaktorer i själva övningsplattformen, så distraheras även målorienteringen av allt 
som kan finnas på själva enheten, det vill säga, vad en dator, iPad eller dylikt kan erbjuda 
utöver den faktiska uppgift som tilldelats. Anledningen till detta var att lärarna upplever det 
som svårt att övervaka vad eleverna gör när dom sitter med sina datorer, om de faktiskt 
arbetar med programmet som de är instruerade att jobba med, eller om de ägnar tid åt andra 
program eller sidor på internet. Det är alldeles för lätt för eleverna att snabbt byta mellan 
program och flikar, att de hinner ta fram det instruerade programmet när läraren går förbi. 
Lärare kan då uppleva det som väldigt tröttsamt och bidrar till en negativ atmosfär att 
behöva gå runt och övervaka eleverna allt för mycket: "Ja, det blir liksom ingen rolig stund 
när jag… har prövat att ”tvinga” dom att gå in på vad jag tycker är rätt sidor, men man blir ju 
trött. Man orkar inte. Man inser det, dom kommer att lura en hela tiden, jag hinner bara gå 
en vända så har alla gjort som dom vill ändå”.  
 De yttre motivationsfaktorerna i spelifierings-elementen upplevdes även här va en 
distraktion från målet. Ett vanligt uttryck var att många program lägger för stor vikt vid att ge 
eleven belöningar i form av olika virtuella ting. Det uppleves att målet skiftas från att uppfylla 
ett visst kunskapsmål, till att samla så mycket som möjligt av dessa virtuella ting, och att 
längtan efter kunskapsinlärning bara förhoppningsvis fanns där som en sorts biprodukt. 
Vilket uttrycktes: ”Från början kan det ju vara okej, du får ursäkta uttrycket, att det är lite 
”jippo betonat”. Lite det här påminner om spelvärlden: ”man löser det och så får man en 
belöning”. Jag skulle ju vilja att man skalar av det. För att det är matematik vi håller på med. 
Jag skulle vilja komma till det att: ”Åh, kan vi inte jobba med multiplikation”, istället för: 
”Åh, kan jag inte få klicka på ballongerna’”. 
 Vidare uttrycktes även att det ibland kan vara svårt att matcha övningsplattformarna mot 
kunskapskraven, det vill säga, att kunna använda programmet för att eleverna ska kunna öva 
på det specifika innehåll som ämnet har som mål just då. Om en elev i till exempel i 
mattematik ska öva på algoritmer, kan de befintliga program som används vara 
tillkortakommande på just det området, och det kan då bli tidskrävande för läraren att hitta 
något nytt program som möter just dessa krav. Det fanns dock undantag där appar kunde 
falla i linje med kunskapskraven och ha ett tydligt mål med vad som ska utföras. En 
respondent presenterade en övningsmetod vid namn Lyrics Training. Eleven kunde genom 
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att lyssna på en låt uppfatta det engelska språket och sedan återge språket, medans de hade 
kul och lyssna på musik de tycker om. 
 Vid samtalet om hur målorientering kunde bibehållas blev kontentan att programmen 
behöver ha en tydlig kunskapsprogression och gärna vara anpassningsbar för läraren. Det vill 
säga att övningsplattformarna behöver följa en tydlig progression med olika steg, där eleven 
får använda sig av tidigare inlärda kunskaper från tidigare steg i dom kommande stegen. 
Samt att läraren kan komplettera med eget material som stämmer överens med 
kunskapskraven.  
Vidare tryckte respondenterna även på att deras jobb som lärare spelar en viktig roll i hur 
målorienteringen behandlas. Det är viktigt att eleverna får tydliga instruktioner av lärarna 
och att dom vet exakt vad dom ska göra för att uppfylla de mål som är utsatta. De behöver 
även tydliga förklaringar på varför de utför en viss övning eller en uppgift så att de inte 
behöver ifrågasätta varför de gör just detta. Som uttryckt: ”Tydlighet är superviktigt, att dom 
vet vad dom ska göra. Dom ska veta när dom har glosor eller när dom har.. det försöker jag 
tänka lite på. ”. Och: ”Intervjuare: Vad är generellt viktigast i en övningsplattform? 
Respondent: Att eleverna ska kunna förstå syftet med den. Typ: ”Varför gör vi det här?””. 

4.4. Socialt lärande 
Samtalet om socialt lärande föll sig lite tunnare än de övriga områdena av effektivt lärande, 
men  där det vanligast återkommande ämnet var lärarnas önskan att kunna se elevernas 
progression i det aktuella programmet som eleverna använder. De huvudsakliga 
anledningarna till detta var för att kunna ge eleverna relevant feedback relaterat till deras 
resultat i övningsplattformen, efterfråga tankeprocesser och se så att arbetet verkligen utförs. 
På så vis skulle lärarna kunna få den överblick  som behövs för att kunna ge relevant social 
återkoppling till en specifik elev för ett specifikt ändamål. Som en respondent uttryckte: ”Att 
man kan skriva på skärmen. Att jag kan ha ett fönster på en lärardator, där jag liksom snabbt 
kan kommunicera, jag kan rätta, jag få dom att tänka till: ”hur tänker du här?”, och se hur 
långt dom har kommit. Nån form av, ja, mer kommunikativ skärm”. Denna typ av funktion är 
dock befintlig i en del av dagens övningsplattformar och de lärare som använt sig av dessa 
funktioner upplever det som ett bra sätt att ”pusha” eleverna att jobba vidare och att ge 
beröm: ”En grej som är ganska bra är att jag som lärare kan se vad eleverna har gjort, för att 
följa upp. Det finns ju några olika hemsidor på nätet. Det finns några där som har användare 
som jag kan titta på. Då kan jag liksom försöka, uppmuntra dom på ett snyggt sätt. Framhålla 
en liten morot och ”piska” dom så att säga, men mera morot”. Vidare fanns det även exempel 
på digitala övningsmetoder som bidragit till en bra sammanhållning i klassrummet. En 
applikation vid namn ”Plickers” kunde användas för att alla elever i klassen höll fram ett kort 
som läraren sedan skannade av med sin smartphone som ett svar på en fråga. Detta ansågs 
som en väldig positiv övning där alla engagerade sig i uppgiften och med varandra. 
 I övrigt anmärktes att lärarens relation till klassen och dess elever spelar en viktig roll i det 
effektiva lärandet. Eleverna behöver ha en god tillit och kommunikation med läraren för att 
skapa en trygg miljö med bra atmosfär, där eleverna känner att det läraren bjuder på är något 
dom har nytta av. Det uttrycktes inget om hur digitala övningsmetoder skulle kunna bidra till 
detta, däremot uttrycktes en oro över att förlita sig för mycket på det digitala. En oro över att 
om man allt mer och mer förflyttar till det digitala, skulle tappa kontakten med den ”verkliga 
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världen” och  det interaktiva med varandra: "Jag tror att det blir en nackdel om man gör det 
för mycket. Eleverna kan bli för beroende av datorer. Att man.. Kan liksom tappa det 
interaktiva med varandra. Det är viktigt att man försöker trycka på att… Inte bli för beroende 
av digitala plattformar”. 

4.5. Yttre omständigheter 
Denna sektion relaterar till övriga faktorer som inte faller inom den definierade ramen i 2.2, 
men som påverkar effektiviteten av digitala övningsplattformar som läromedel. Den 
genomgående trenden är att lärare använder digitala läromedel på olika sätt och till olika 
grad, som ett resultat av en mängd olika anledningar. Några utstående bland dessa 
anledningar var: skillnader i lärande mellan könen bland eleverna, kvalitetsskillnader i 
programmen beroende på ämne, och lärarens kompetens i att allmänt använda sig av digitala 
verktyg i sin undervisning. Skillnader mellan könen gav upphov till att det kan vara svårt att 
individanpassa lärandet i digitala övningsmetoder. Något framstående var att exempelvis 
killar tenderar att motiveras av inlärningsmetoder som baseras på spel och 
tävlingsmekaniker, medans det för tjejer kan kännas stressande och omotiverande (detta 
påpekades dock vara generaliserat). Läraren drar sig därmed ifrån att använda sig av något 
som kanske bara gynnar hälften av klassen. Som en respondent uttryckte: ”Mm. Generellt är 
det väl mera killar som gillar spel och tävling. Tjejerna blir bara stressad och blockerad av 
tävling. Generellt, nu är det inte alltid så men”. 
 Kvalitetsskillnad mellan ämnen kunde ses i att mattelärare var generellt mer negativt 
inställd till att använda sig av digitala övningsmetoder, än i till exempel i svenska och 
engelska. Anledning till detta uppgavs att språk har ett bredare övningsfält. En respondent 
uttryckte detta som sådant i en jämförelse mellan plattformar i matte och svenska: ”Med 
svenska finns det ju så många olika saker man kan tänkas använda det digitala mediet till. Du 
kan ju dels förkovra dig, alltså du kan läsa. Erövra kunskap, men du kan ju också öva på att 
stava ord eller hitta adjektiven, eller böja verb. Skapa texter, läsa texter, lyssna på texter. 
Svenskan är ju som.. det är ett vidare övningsfält. Och där tycker jag, redan idag, att det finns 
en större variation.. ett bättre urval av plattformar”. 
 Sedan var det lärare som utgav sig själva till att vara en ”bromskloss” till att de digitala 
verktygen inte används på ett effektivt sätt. Det hänvisades till sin egen tekniska kunskap i att 
utforma en digital infrastruktur i sin undervisning. Uttryckligen: "Jag tror att jag kan för lite 
egentligen, för att få dom att använda de appar, program och verktyg som finns för att få det 
att bli riktigt bra. Jag tror att det finns lärare som har förmågan att organisera och göra saker 
tillsammans, som dom sen kan presentera på en smartboard eller sådär”. Detta hävdades 
vara ett resultat av en otillräcklig fortbildning inom området, men inte i form av att det inte 
finns material, utan snarare att tiden inte räcker till för att ta del av de stöd som finns. Till 
exempel refererads planer som skolverket lägger ut, men att det inte fanns tillräckligt med tid 
för läraren att sätta sig in i detta. 
 En vidare observation kunde även utläsas i att vissa lärare hade svårt att se någon större 
mening med att använda de digitala övningsmetoderna i undervisningen. Det upplevdes att 
det gav för lite resultat för att det skulle vara rättfärdigat att använda programmen i någon 
större utsträckning. Som uttryckt: "Intervjuare: Om du tänker på att du ska använda det som 
ett redskap för att eleverna ska lära sig på ett så effektivt sätt som möjligt, är det svårt att få 
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in i planeringen? Respondent: Ja, då tycker jag det känns som… Om inlärningen är det här 
(visar en bred gest med armarna), då är det digitala så här mycket just nu (visar en smal gest 
med händerna)”. 

4.6. Sammanfattning 
De digitala övningsmetoderna anses sammanfattningsvis vara ett gott komplement i 
undervisningen när det kommer till att bibehålla motivation. Det förekommer framför allt en 
hög dos av yttre motivationsfaktorer som ofta uttrycks i form av olika spel som relaterar till 
ämnet på något vis. Till exempel att eleverna kan öva på addition genom att klicka på rätt 
ballonger för att addera till ett visst resultat. Inre motivationsfaktorer förekommer även, men 
till mindre grad. Detta framför allt genom att de digitala övningsmetoderna är ett bra sätt att 
bidra till en varierande undervisning, som i sin tur skapar uthållighet för eleverna. Bland 
vissa program kunde det dock finnas en avsaknad av nivåanpassning, vilket innebar en 
motverkan till inre motivation eftersom eleverna inte kan jobba med en nivå som är lagom 
utmanande. 
 Sammanfattningen av de reflekterande faktorerna gav en tydlig bild om att det generellt är 
ett bristande område i digitala övningsmetoder. Spelifiering anses som den största boven 
som får för stort fokus och knuffar undan möjligheterna till reflektion för eleverna. Lärarna 
hade olika förslag på lösningar till detta: Skala ner spelifieringen, eller att läraren själv fyller i 
de reflekterande luckorna. I övrigt poängterades att ämnesområden som måste repeteras 
många gånger för att kunskapen ska sätta sig (till exempel vanligt inom matematik), bör 
repeteras på många olika sätt och varieras för att trigga reflektion. Sociala ”bollplank”, där till 
exempel elever jämför varandras lösningar på en uppgift anses också vara en effektiv aspekt 
till att trigga reflektion. 
Målorientering var precis som reflektion, ett svagt representerat område i dagens 
övningsplattformar. Distraktion ansågs även här vara ett stort problem, då eleverna har svårt 
att hålla sig till uppgiften när det finns mycket annat roligt att göra på en dator. Spelifierings-
elementen ansågs även här bli något som stagnerar elevernas progression då de hellre ägnar 
tid åt att samla virtuella ting istället för att hålla sig till målet och gå vidare i ämnet. Vidare 
påpekades svårigheter att anpassa de digitala programmen till kunskapskraven, där det 
önskades att programmen bör ha en progression istället för ett statiskt övande, där läraren 
kan gå in och anpassa uppgifterna till det som är tänkt att eleverna ska lära sig den 
kommande tiden. Det trycktes även på att det är viktigt att läraren måste vara extremt tydlig 
med att förklara målen för eleverna samt hur de ska ta sig dit och vad exakt som ska göras 
just idag. Det fanns dock undantag där vissa applikationer hade ett tydligt syfte och kunde 
användas som ett bra komplement i undervisningen. 
 De sociala aspekterna sammanfattas i lärarnas önskan om att de digitala 
övningsmetoderna bör innehålla funktioner där läraren kan gå in och övervaka elevernas 
progression, för att kunna ge eleverna beröm eller konstruktiv feedback, för att som pedagog 
kunna stödja det effektiva lärandet på det sätt som bedöms nödvändigt. Vidare ansågs 
relationen mellan läraren och eleverna vara av stor vikt för att skapa en trygg och bra 
atmosfär, men det uttrycktes inget om de digitala programmens roll i detta. Det uttrycktes 
även en viss oro över att förlita sig för mycket på det digitala, att den sociala interaktionen 
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skulle försämras som ett resultat av detta. De fanns dock även sociala applikationer som 
ansågs som positiva för sammanhållningen i klassrummet. 
 De yttre omständigheterna sammanfattas av skillnad mellan hur killar och tjejer lär sig 
bäst, kvalitetsskillnad i digitala övningsplattformar beroende på ämne, och lärarens 
kompetens att använda sig av digitala hjälpmedel i stort. Killar lär sig exempelvis generellt 
bättre med hjälp av spel och tävling än vad tjejer gör. Appar i språk har en tendens att vara av 
bättre kvalitet än i till exempel mattematik, på grund av att det är ett bredare övningsfält och 
därmed lättare att göra kvalitativa övningar. Vidare utlästes det även att vissa lärare hade 
svårt att se digitala övningsmetoder som ett legitimt sätt för elever att lära sig något på ett 
effektivt sätt. Slutligen ansågs läraren själv kunna vara en bromskloss för digitaliseringen, 
som uttrycktes i deras egen kompetensbrist, vilket ansågs vara ett resultat av för lite tid till 
att ta del av det lärarstöd som finns. 

5.Diskussion 
I och med att vi ger eleverna i skolan de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta de 
aktuella behoven, skapar vi förutsättningarna för ett väl fungerande samhälle. Därför krävs 
det att vi använder verktygen som finns i skolan på ett sätt som främjar lärandet till en så hög 
grad som möjligt, för att utbildningens ska hålla en god kvalitet som stärker framtidens 
förutsättningar för ett modernt samhälle (Larsson & Westberg, 2010). För att digitala verktyg 
ska kunna användas på ett så effektivt sätt som möjligt, till att elever ska kunna förvärva det 
spektra av kunskap såsom Aristoteles och skolan definierar det (Gustavsson, 2002), krävs en 
förankring i motivation, reflektion, målorientering och socialt lärande (Fleisher & Kvarnsell, 
2015). I de ovanstående resultaten ser vi att det finns både styrkor och svagheter i hur dagens 
digitala övningsplattformar är utformade för att uppfylla dessa områden. Vetskapen om hur 
dagens digitala övningsplattformar uttrycker effektivt lärande ger oss en konkret kunskap om 
hur det kan yttras, eller vad som bör undvikas. Delar av det empiriska materialet bekräftar 
mycket som presenterats i den relaterade forskningen, men belyser även kunskap på var det 
finns luckor  i de digitala övningsmetoderna och hur dessa uppstår, vilka behöver fyllas för 
att uppnå ett mer effektivt lärande. Resultatet visar även hur yttre omständigheter kan 
påverka användandet av digitala medel i undervisningen, vilket bidrar med kunskap som ger 
en utökad syn på det analytiska ramverket.  
 Resultatet av datainsamlingen bekräftar forskningen genom de exempel som visar hur 
avsaknad av motivation, reflektion, målorientering eller socialt lärande, kan leda till ett 
mindre effektivt lärande hos elever. Det visar till exempel att trots den högt närvarande 
motivationen som finns i spelifierade digitala övningsmetoder, så bromsas det effektiva 
lärandet när de reflekterande eller målorienterade aspekterna förminskas, eller kanske helt 
och hållet utelämnas. Detta visas i att elverna inte får reflektera över vad det är dom faktiskt 
lär sig när de använder sig av applikationer med för mycket spelifierings-element, eller att de 
missar målet på grund av olika digitala distraktioner. Läraren måste därmed gå in och bidra 
med den nödvändigt reflekterande eller målorienterade pedagogiken för att kunskapen ska 
besätta sig hos eleven (Fleisher & Kvarnsell, 2015). Om detta förbigås av läraren resulterar 
det i att eleverna endast får en ytlig kunskapsbildning i det område som avses, vilket 
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försummar skolans mål om en kunskap baserat på fakta, förstående, förtrogenhet och 
färdighet (Gustavsson, 2002). Detta bekräftar dock även Warschauer’s (Warschauer, 2007) 
forskning att yttre motivationsfaktorer som finns i spelen är ett effektivt sätt att bibehålla 
motivation, för som resultatet visar så tycker eleverna det är roligt med de yttre 
motivationsfaktorer som spelen bidrar med. I resultaten av de sociala aspekterna kan vi se att 
det sammanfaller med William’s (William, 2013) forskning, då lärarna ger exempel på att 
eleverna lär sig effektivt när de får igång ett samtal med varandra, där de jämför varandras 
lösningar till en viss uppgift. Vilket också triggar reflektion. 
 I de yttre omständigheterna som rör sig utanför det effektiva lärandets ramar, det vill säga 
den utbildningsmiljö av  kulturella sammanhang och situationer som de digitala 
övningsmetoderna rör sig i, finns det också värdefulla kunskaper att hitta. I och med detta 
ger resultatet upphov till att införa en bredare syn på det analytiska ramverket som skulle 
kunna utökas genom att ta till akt på skillnader i hur elevernas personlighet eller kön 
påverkar hur det lär sig, eller hur enkelt det är för läraren att förstå och införa 
övningsmetoden. Det kan även utökas genom att ta själva ämnets övningsfält i akt vid 
användandet av digitala övningsmetoder.  
 Som resultatet poängterar, kan det finnas skillnader i hur effektivt vissa metoder är för 
vissa elever. Killar kan bli motiverade av att få utöva tävlingsorienterade metoder, medans 
tjejer kan bli stressade eller blockerade av samma metod. Detta bekräftas även i Bonomo’s 
(Bonomo, 2010) forskning som visar att killar frodas i tävlingsmiljö, medans tjejer lär sig 
bättre när de till exempel får arbeta med varandra. Det blir därmed viktigt att vara medveten 
om det perspektivet när en övningsmetod ska appliceras i en utbildningsmiljö. Kanske är det 
bäst att låta eleverna välja metod som passar deras personlighet, vilket faller i linje med den 
inre motivationsaspekten där eleven känner att de själva kan vara med och påverka sin egen 
utbildning (Fleisher & Kvarnsell, 2015), under förutsättningen att läraren är tydlig med de 
mål som avses uppfyllas, så att de frihetsgrader som eleven ges inte fel-orienteras.  
 Som tidigare nämnts, har det ända sedan början av skolans digitalisering på 70-talet, 
funnits ett ifrågasättande från lärare mot det faktiska användningsområdet av digitala medel, 
samt en kompetensbrist där det digitala anses som abstrakt och svårhanterligt. Vilket vi kan 
se i det empiriska materialet lever kvar även idag. Detta återges även i skolverkets rapport om 
IT-användning och IT-kompetens i skolan, där omkring hälften av lärare i grund-och 
gymnasieskola upplever ett stort behov av kompetensutvecklings inom områden som: 
förebyggande av kräkningar på nätet, IT-kompetens som pedagogiskt verktyg, hantera ljud 
och bild, säker användning av internet samt lag och rätt på internet (skolverket, 2016). För 
att överkomma denna skepsis kan det därmed krävas nya och moderna ”fyrtornsprojekt” 
samt kompetens-utvecklingsprogram för att visa på positiva exempel där de digitala 
övningsmetoderna faktist utgör en relevant skillnad och på vilket sätt det kan appliceras. Där 
kan både lärare och utvecklare ge verklighetsnära exempel på hur en viss digital 
övningsmetod förhåller sig till effektivt lärande.  
 Vidare kan vi se i resultatet att det finns skillnader mellan de olika ämnenas övningsfält, 
vilket medför en direkt implikation på hur förutsättningarna till vilket övningsmetoder kan 
skapas och användas. Eftersom resultatet visar att det finns fler sätt att träna på svenska och 
engelska än i till exempel matematik, blir det därmed svårare att bidra med en variation av 
övningsmetoder i matematik. Detta kan relatera till forskning som gjorts rörande online-
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utbildningar, där det uppkom att till exempel samhällsvetenskapliga ämnen är svårare att 
utforma i en online-miljö (Xu & Jaggars, 2013). Lärare kan därmed behöva observera 
närvaron av faktorerna i effektivt lärande hos de digitala övningsmetoderna och identifiera 
skillnader mellan olika ämnen, för att kunna avgöra när det är lämpligt att använda digitala 
medel. Exempelvis kan det komma ett tillfälle att höja motivationen i ett specifikt område 
som består av ett monotont ”nötande”. Låt oss säga multiplikationstabellen, vilket är något 
som man bara måste nöta om och om igen för att lära sig. I sin repetitiva och monotona natur 
kan detta bli omotiverande att utföra för eleven, och därmed kan styrkan i spelifierings-
elementen komma väl till pass att höja motivationen. Läraren kan dock behöva ta till aktning 
att övningsmetoden behöver en tydlig målorientering med en progression från tabell 1 till och 
med 9, så att inte eleven upprepar tabell 2 för många gånger bara för skojs skull. Ytterligare 
kan detta exempel uppmärksammas genom att titta efter reflekterande faktorer i 
övningsmetoden. Som det påpekas i resultatet är det viktigt att efterfråga en tankeprocess, 
vilket kan översättas till att eleven får skriva in resultatet 2x9 = 18 istället för att ”gissa” bland 
ett antal alternativ. Som en sista observation på detta exempel, kan vi se från det empiriska 
materialet att en viktig funktion i en digital övningsmetod är att kunna se elevernas 
progression. Därmed kan läraren kolla så att denna funktion är närvarande i den hypotetiska 
”multiplikationstabell-appen” innan beslutet tas för att använda den i undervisningen. Detta 
kan förstås även översättas till utvecklarens perspektiv, där denna ser till att dessa aspekter 
är närvarande i applikationen i form av diverse olika funktioner. 
 Med dessa kunskaper i ryggen, kan både lärare som använder digitala övningsmetoder och 
programmerare som utvecklar dessa, ta på sig det effektiva lärandets glasögon för att ta till 
akt på hur programmen kan användas och utvecklas på bästa sätt. Genom att se det breda 
perspektivet i en utbildningssituation kan lärare se var det finns luckor i det effektiva 
lärandet. I och med den kunskap som genererats kan lärare på ett bättre sätt utforma sin 
undervisning när de vet att det är troligt att till exempel målorientering och reflektion kan bli 
svagt representerade ifall de använder en digital övningsmetod med ett högt antal 
spelifierade element. När pendeln lutar för mycket till en sida är det troligt att de övriga 
områdena blir lidande. Om läraren då ger ett extra vakande öga på dessa områden kan de 
avgöra till vilken mån denna övningsmetod bör användas och hur de övriga delarna som 
formar utbildningens pussel bör läggas för att forma ett effektivt lärande. Läraren som 
observerar att det saknas målorientering och reflektion kan ställa sig frågan: Hur kan jag som 
pedagog fylla de luckor som saknas? De utökade delarna av det analytiska ramverket kan 
även användas för att exempelvis ge de individer som föredrar tävlings-orienterade 
övningsmetoder möjlighet att utöva dessa, medans de som föredrar att utföra metoder som 
innefattar samarbete med varandra får göra det. 
 Det effektiva lärandets ramverk och dess utökade aspekter kan även användas av 
utvecklare för att se vilka luckor som behöver fyllas, och bestämma hur deras fördelning bör 
se ut för att den digitala övningsplattformen ska passa i utbildningspusslet. I och med att 
resultatet pekar på hur exempelvis reflektion kan bli lidande vid för hög användning av 
spelifiering, kan utvecklarna öka  det effektiva lärandet genom att tona ner dessa element och 
kanske införa en reflekterande aspekt. Men som resultatet även visar, behöver inte 
programmet nödvändigtvis ha en perfekt balans mellan de olika delarna i effektivt lärande, 
utan utvecklare kan ha en viss förtröstan på att lärare kan komplettera de områden där de 
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finns svagheter. Det kan på ett vis vara bra att det finns en mångfald som kan anpassas till 
diverse lärostilar som olika lärare föredrar att använda sig av. Detta innebär inte att man som 
utvecklare helt och hållet kan strunta i pedagogiken i effektivt lärande, utan med kunskapen 
om hur dessa luckor uppstår, kan det vara bra att försöka motverka dessa luckor till så stor 
mån som möjligt utan att nödvändigtvis äventyra den ursprungliga visionen med 
programmet. Det kan innebära att införa funktioner som kanske ställer en reflekterande 
fråga lite nu och då, utan att det behöver betyda att det blir omotiverande. En funktion som 
ger lärare möjlighet att lägga in en uppgift för att bättre kunna målorientera undervisningen 
till kunskapskraven behöver inte påverka hur programmet används av eleverna. En social 
funktion där läraren kan se elevernas progression för att kunna ge pedagogiskt stöd behöver 
knappt påverka användarupplevelsen överhuvudtaget.  
 Även om denna kunskap kommer en lång bit på vägen med att identifiera luckor i det 
effektiva lärandet så finns det rum till förbättring. Vidare forskning kan stödja ramverket 
med ännu fler komplettering inom de yttre omständigheterna. I och med att detta endast är 
en liten studie finns det troligen ännu mer att hämta på det området. Ytterligare finns det 
rum att forska i hur ramverket kan användas för att på bästa sätt certifiera en applikation. 
Ifall en digital övningsmetod skulle på ett enkelt sätt skulle kunna certifieras av till exempel 
skolverket utifrån motivation, reflektion, målorientering och socialt lärande, skulle lärare 
kunna besparas mycket tid som annars skulle ha gått till att de själva behövt göra det. 

6. Slutsats 
Hur kan digitala övningsmetoder användas för att främja effektivt lärande? Som studien 
visar så bekräftar resultatet forskningen om att digitala verktyg kan användas för att styrka 
motivation, reflektion, målorientering och socialt lärande. Det visar dock även att om 
pendeln faller för mycket åt något av de fyra områdena så kan resterande områden i effektivt 
lärande försummas. Det kan därmed uppstå luckor i elevernas kunskapsbildning.  
 Studien visar även att resultatet av hur effektivt de digitala övningsmetoderna fungerar, 
beror på yttre omständigheter hos lärarna och eleverna samt vilket ämne det rör. Vissa 
metoder fungerar bättre hos en del elever, medan det inte fungerar alls för någon annan. 
Lärarnas kompetens i hur man använder sig av digitala medel kan också stagnera 
effektiviteten i användandet av digitala övningsmetoder. Det kan för läraren kännas som ett 
väldigt abstrakt fenomen och därmed uppstår mycket osäkerhet i hur digitala 
övningsmetoder bör implementeras. Slutligen kan bredden på ämnets övningsfält påverka 
mångfalden hos en digital övningsmetod 
 Med denna kunskap kan både utvecklare och lärare ta på sig de effektiva lärandets 
glasögon, för att identifiera de luckor som uppstår i kunskapsbildningen när man använder 
en digital övningsmetod. Läraren kan därmed med sin pedagogiska expertis fylla luckorna 
med andra övningar som kompletterar det som saknas, eller agera som medlaren som styr 
eleverna i rätt riktning när de använder dessa typer av metoder. Utvecklare kan med sin 
expertis inom programmering bidra med funktioner som fyller luckorna som är närvarande i 
ett redan existerande program, men att också identifiera luckor i marknaden som stort. Om 
marknaden i stort saknar digitala övningsmetoder som har ett övervägande fokus på 
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reflektion och målorientering, kan de med fördel bidra till applikationer vars pendel lutar 
mer åt det hållet, utan att helt ignorera de övriga. På så vis bidrar denna kunskap till en 
mångfacetterad marknad av digitala övningsmetoder baserat på effektivt lärande, till en 
mångfacetterad myriad av människor. 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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Effektivt lärande 

1. Vilka är de viktigaste komponenterna för att uppnå effektivt lärande? 
(panoramafråga). 

• Varför är dessa komponenter viktiga? 
• Konkretisera med exempel 

2. Vad är det generellt viktigaste i en digital övningsplattform?  

• Varför är just dessa komponenter viktiga?  
• Konkretisera med exempel  
• På vilket sätt kan dessa införas i en digital övningsplattform?  

3. På vilket sätt skulle sociala funktioner kunna främja ett effektivt lärande i en digital 
övningsplattform?  

• På vilket sätt är det en viktig funktion?  
• Hur skulle exempel på en sådana funktioner se ut?  

4. På vilket sätt kan en digital övningsplattform bidra med funktioner som ökar 
motivationen att lära?  

• Hur skulle exempel på en sådana funktioner se ut?  
• På vilket sätt är det en viktig funktion?  

5. På vilket sätt skulle målorienterade funktioner kunna bidra till effektivt lärande i en 
digital övningsplattform?  

• Hur skulle exempel på en sådan funktion se ut?  
• På vilket sätt är det en viktig funktion?  

6. På vilket sätt skulle reflekterande funktioner kunna bidra till effektivt lärande i en 
digital övningsplattform?  

• Hur skulle exempel på en sådan funktion kunna se ut?  
• På vilket sätt är det en viktig funktion?   

2. Styrkor och svagheter i dagen övningsplattformar 

1. Hur ser du på det utbud av digitala övningsplattformar som finns idag? 
(panoramafråga). 

!27



2. Vad finns det för styrkor bland dagens övningsplattformar?  

• På vilket sätt är det en styrka?  
• Hur skulle man kunna understryka och utveckla dessa styrkor ytterligare?  

3. Vad finns det för svagheter bland dagens övningsplattformar?  

• På vilket sätt är det en svaghet?  
• På vilket sätt skulle man kunna motverka dessa svagheter?  

3. Påverkan i undervisningen 

1. Hur har användningen av digitala övningsplattformar påverkat din undervisning? 
(panoramafråga). 

• Vilken roll har digitala övningsplattformar i undervisningen? 

2. Hur har elevernas resultat påverkats i och med användningen av digitala 
övningsplattformar?  

• På vilket sätt har användningen av digitala övningsplattformar bidragit till detta 
resultat? 

3. Vad finns det för fördelar med att använda digitala övningsplattformar i 
undervisningen?  

• På vilket sätt är det en fördel?  

4. Vad finns det för nackdelar med att använda digitala övningsplattformar i 
undervisningen?  

• På vilket sätt är det en nackdel?
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