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Sammanfattning  
På grund av den tekniska utvecklingen och samhällets digitalisering ligger det idag i skolans 

uppdrag att se till att varje individ får möjlighet att utveckla digital kompetens, för att kunna 

klara sig i livet som samhällsmedborgare (Skolverket 2017, 4). Under 2017 fattade regeringen 

beslut om ändringar i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, vilket innebar en ännu 

tydligare framskrivning av skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. Samtidigt 

hörs röster som Sofkova Hashemi & Spante (2016) som menar att digitaliseringen är en 

tidskrävande och komplex process, vilket skapar en utmaning för pedagoger vid 

implementeringen av nya tekniska verktyg inom undervisningens ramar. Enligt Benade 

(2017) kan en konsekvens av detta bli att man försöker tvinga tekniska verktyg att passa inom 

traditionella undervisningsmetoder, istället för att skapa nya arbetssätt som kan ta vara på 

teknikens fulla potential.  

Utifrån denna bakgrund har denna litteraturstudie intresserat sig för användningen av 

augmented reality teknik. Tack vare mobila verktyg har användningen av denna teknik också 

kunnat tillgängliggöras för gemene man genom att många sådana applikationer och program i 

dagsläget inte kräver mer avancerade enheter än så (Akçayir & Akçayir 2016). I samband 

med detta har det också väckts ett intresse inom många olika forskningsfält att undersöka AR-

teknikens möjligheter.  

Syftet med denna litteraturstudie har dels varit att undersöka hur arbetet med AR-tekniska 

verktyg kan se ut inom den formella skoldidaktiska kontexten. Dels att analysera hur tekniken 

som ett pedagogiskt verktyg kan understödjas av ett sociokulturellt perspektiv. Studiens 

resultat visar på att AR-tekniken kan bidra till en ökad kunskapsproduktion och motivation 

samt att elever får en positivare attityd till både lärandeaktiviteten och 

undervisningsinnehållet. Tekniken främjar elevers utveckling inom den proximala 

utvecklingszonen och kan fungera som stödstrukturer för elevers lärande. På grund av den 

interaktiva lärandemiljö som AR-verktygen erbjuder får eleverna en mer aktiv roll i deras 

egna kunskapsutveckling. De konkreta upplevelser som ett sådant visuellt verktyg möjliggör 

ger elever goda förutsättningar att utveckla både abstrakt och konkret kunskap enligt 

praxismodellen, som Arevik & Hartzell (2014). Trots detta visar resultatet även på att 

implementeringen av ett sådant verktyg kan innebära vissa utmaningar för både lärare och 

elever. Dessa orsakas vanligtvis på grund av tidsbrist, att programmen saknar en pedagogiskt 

grund eller att den positiva motivationseffekten, som AR-tekniken bidragit med, riskerar att 

avta när tekniken blivit ett etablerat undervisningsverktyg. 
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1. Inledning  
Teknikens intågande i det svenska skolväsendet är numera ett faktum. Det är inte längre en 

fråga om digital teknik ska användas, utan hur vi ska arbeta med det för att uppnå 

kunskapsmålen (Sofkova Hashemi & Spante 2016). Det ligger alltså i skolans uppdrag att 

möta de samhällsförändringar som hänger samman med den tekniska utvecklingen och 

digitaliseringen av samhället (Sofkova Hashemi & Spante 2016).  ”Oavsett vilken aspekt i 

livet det gäller såsom privatliv, samhällsliv, utbildning eller arbetsliv används digitala verktyg 

och tjänster” (SOU 2015:28, s 19).  Och på grund av detta har det också skapats ett behov för 

varje enskild individ att få utveckla en digital kompetens (SOU 2015:28), som gör att de kan 

”klara sig i livet och som samhällsmedborgare” (Skolverket 2017, 4).  

Det ligger i skolans uppdrag att möta de samhällsförändringar som hänger samman med den 

tekniska utvecklingen och samhällets digitalisering (Sofkova Hashemi & Spante, 2016). Hur 

begreppet digital kompetens skrivs fram i läroplaner och ämnesplaner har sin utgångspunkt i 

EU:s nyckelkompetenser (2006/962/EG) och Digitaliseringskommissionens betänkande (SOU 

2015:28). Tanken är att det ska finnas en gemensam beskrivning som är genomgående för alla 

läroplanerna, men att det ska ske en progression mellan de olika utbildningsnivåerna 

(Skolverket 2017). Under år 2017 har regeringen beslutat sig för att göra vissa ändringar i 

styrdokumenteten, vilka ska vara tillämpade av huvudmännen senast juli 2018 

(Regeringskansliet 2017a). Detta kommer bland annat påverka läroplanen för grundskolan 

och gymnasieskolan.  Syftet är att både tydliggöra och förstärka ”skolans uppdrag att stärka 

elevernas digitala kompetens” (Regeringskansliet, Informationsmaterial 2017b). Ändringarna 

rör rektorer och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningsinnehållet i 

ämnesplanerna (Regeringskansliet 2017b).  

Sammanfattningsvis kan man säga att styrdokumenten skriver fram fyra olika aspekter av 

digital kompetens (Skolverket 2017). Den första aspekten handlar om att utveckla förståelse 

för hur digitaliseringen påverkar samhället och hur individen själv kan vara med och påverka 

sin egna situation och samhällsutvecklingen. Den andra aspekten innebär att undervisningen 

ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin kompetens vad det gäller att kunna använda sig 

av digitala verktyg och medier (Skolverket 2017). Den tredje aspekten handlar om att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till informations – och 

kommunikationsteknik (IKT) utifrån till exempel demokratiska, etiska eller juridiska aspekter. 

Sist men inte minst handlar den fjärde aspekten om att utveckla ett lösningsorienterat 

förhållningssätt, med hjälp av digitala verktyg, genom att stimulera nyfikenhet, kreativitet och 
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självförtroende. Digital kompetens ska alltså bidra till att man kan omsätta idéer till 

handlingar och lösa problem (Skolverket 2017).  

Sedan år 2007 har studier kring augmented reality (AR), eller AR-teknik som är den 

vedertagna termen på svenska, ökat markant och därmed har det också kommit att bli ett 

omfattade forskningsområde inom många fält. Inte minst vad det gäller utbildningsväsendet, 

där det till exempel blivit populärt att använda AR-tekniken som ett pedagogiskt verktyg inom 

många ämneskontexter. En av anledningarna till att tekniken fått sådant uppsving idag är att 

det inte längre är nödvändigt med kostsamma hårdvaror eller avancerad utrustning, istället 

räcker det med att ha tillgång till en dator eller någon typ av mobilt verktyg för att ha tillgång 

till ett augmented reality program (Akçayir & Akçayir 2016). 

1.1 Problembild  
Förändringarna som digitaliseringen innebär för arbetslivet och samhället överlag leder till att 

allt större krav ställs på skolväsendets förmåga att möjliggöra för alla elever att utveckla en 

digital kompetens (Regeringskansliet 2017b). Digitaliseringen av skolan är enligt Sofkova 

Hashemi & Spante (2016) en tidskrävande och komplex process. En konsekvens av detta blir 

att pedagoger försöker att dressera nya digitala verktyg, för att få dem att passa inom den 

traditionella skolkontexten (Sofkova Hashemi & Spante 2016, s 11). Detta innebär att man 

snarare bara byter ut gamla redskap mot nya, till exempel genom att byta ut papper och penna 

mot ett digitalt dokument (Benade 2017). I linje med Benade (2017) tror vi att det kan vara 

problematiskt att forcera nyare verktyg till att passa inom traditionella undervisningsmetoder, 

då detta kan innebära att man inte utnyttjar teknikens fulla potential. 

1.2 Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att, utifrån internationell forskning, undersöka hur man kan 

arbeta med AR-teknik som ett pedagogiskt redskap inom den formella didaktiska 

skolkontexten. Vårt syfte har inte en anknytning till något specifikt skolämne, utan vårt 

intresse ligger snarare på ett övergripande plan. Vi är intresserade av att analysera vad sådan 

teknologi kan ha för inverkan på elevers lärande och utveckling. Till exempel 

kunskapsproduktion, utveckling av förmågor och inställning till lärandeaktiviteter. Vid arbetet 

med vår frågeställning har vi därför valt att lägga det pedagogiska perspektivet i förgrunden 

och hålla det tekniska perspektivet mer i bakgrunden. För uppnå detta tänker vi att det blir 

relevant att analysera de inkluderade artiklarna i relation till ett sociokulturell 

lärandeperspektiv. Vi vill bidra med en redogörelse av den potentiella utveckling AR-

tekniken skulle kunna innebära för olika typer av undervisningssammanhang, med 



 

6 
 

förhoppningen att det kan ge ökad förståelse och medvetenhet angående tekniken, både som 

fenomen och pedagogiskt verktyg.  

1.3 Frågeställning 
1. Vad har AR-tekniken för inverkan på elevers lärande inom den formella 

skolkontexten? 

2. Vilka utmaningar finns vid implementering av AR-tekniska verktyg? 

3. Hur kan implementeringen av AR-tekniken analyseras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv?  

1.4 Definition 
Augmented reality (AR) innebär en teknik som genom olika tekniska enheter, möjliggör för 

virtuella objekt att uppstå i den verkliga världen. Detta sker i regel med hjälp av dator, olika 

typer av mobila verktyg eller andra enheter. Till exempel genom headset (Head-Mounted 

Display) eller Vision Glasses, varav båda placeras över ögonen (Akçayir & Akçayir 2016).  

Generellt finns det två olika typer av AR-applikationer, som används inom olika branscher 

(Taharim, Lokman, Hanesh & Aziz 2016). Den ena typen kräver att enheten kan läsa av en 

slags markering på en fysisk yta, för att kunna registrera det virtuella objektets position i den 

verkliga världen. Så länge enheten kan läsa av markeringen kan man röra sig runt det virtuella 

objektet från alla håll. Detta brukar kallas ”AR-based marker” (Taharim, Lokman, Hanesh & 

Aziz 2016) eller ”vision-based AR” enligt (Ramya & Madhumathi 2017). Den andra typen av 

AR-tekniken skiljer sig genom att registreringen av det virtuella objektets position istället 

styrs av GPS anläggningar. Med hjälp av mobila platstjänster, som registrerar användarens 

placering i den fysiska världen, kan virtuella objekt eller digital information presentera sig vid 

olika fysiska platser. Detta sker genom till exempel mobilkameran. Denna typ av applikation 

brukar gå under beteckningarna ”markerless AR” (Taharim, Mohd Lokman, Hanesh & Abd 

Aziz 2016) eller ”location-aware AR” (Ramya & Madhumathi 2017).  

2. Bakgrund 
I inledningen presenterades litteraturstudiens utgångspunkt, genom att redogöra för den 

påverkan som digitaliseringen har haft på det svenska skolsystemet. Detta för att bidra med en 

bakgrund till studiens syfte och frågeställning. Vidare kommer följande kapitel att presentera 

AR-teknikens uppkomst och utveckling samt relevant forskning som utförts de senaste åren.  
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2.1 Teknikens uppkomst och utveckling  
Augmented reality tillkom så tidigt som 1901 då L. Frank Baum uttryckte idén om data som 

kunde manifesterade sig inom verklighetens ramar, men begreppet kom först att användas 

1990 av T.P. Caudell (Curcio, Dipace & Norlund 2016). Idén om att manifestera data inom 

verklighetens ramar blev utgångspunkten för många studier i flera decennier framåt. En av de 

största milstolparna för den AR-tekniska utveckling skedde år 2013, när Google lanserade 

deras version av AR-glasögon. Dessa glasögon skapade ett sätt för användaren i den fysiska 

världen att, under realtid, kunna ha en direktkontakt med den virtuella världen. Två år senare 

kom Microsoft med sin version av ett par AR-glasögon, vid namnet ”Microsoft Hololens” 

(Curcio, Dipace & Norlund 2016). Den huvudsakliga plattformen för AR är, trots den 

utveckling som skett mot Head-Mounted Display, handhållen teknik som till exempelvis en 

mobil eller en surfplatta (ibid.). Tekniken har nått flera olika områden, som t.ex. 

underhållning via spelet Pokémon GO (Brown, White & Boopalan 2017), eller forskning 

inom undervisningssfären (Curcio, Dipace & Norlund 2016). Inom naturvetenskapen har AR-

spel som Alien Contact använts i syfte att utbilda elever om olika aktuella händelser. Ett annat 

exempel är att tekniken brukas inom ämnet konst, för att möjliggöra för elever att få uppleva 

verk från den italienska renässansen (Curcio, Dipace & Norlund 2016). 

2.2 Relevanta studier   
År 2016 publicerades en litteraturstudie av Akçayir & Akçayir (2016) som hade ett intresse 

att analysera forskning, där man arbetat med augmented reality teknik inom 

utbildningskontexten. Deras syfte vara undersöka hur distributionen av studier som involverat 

AR-teknik har sett ut över tid, vilken målgrupp som är vanligast bland dessa studier och vilka 

typer av AR-teknik som är mest använda inom utbildning. De var även intresserade av att 

göra en sammanställning över vilka fördelar respektive utmaningar, som man kunnat se vid 

implementeringen av tekniken i en undervisningsmiljö. För att undersöka detta har de arbetat 

med en systematisk litteratursökning, utifrån databasen SSCI. Deras litteratursökning har 

omfattat artiklar från och med år 1980 till 2015. Bland dessa har resultatet slutligen lett upp 

till ett urval på 68 inkluderade artiklar, som de sammanställt i sin analys.  Den nyaste källan 

blev mottagen år 2015 (Akçayir & Akçayir 2016).  

I Akçayir & Akçayirs (2016) resultat redogör de för ett par återkommande fördelar och 

utmaningar som de ansett varit mest utmärkande bland deras källor. För det första har de 

kommit fram till att AR-tekniken kan bidra på ett fördelaktigt sätt i relation till elevers 

lärande, vad det gäller till exempel prestation, motivation och attityd. Många elever menade 
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att de upplevde förbättrad prestationsinsats i undervisningssituationer och flera studier visar 

på att AR ökar kunskapsproduktion. Lu & Lius (2015 refererad i Akçayir & Akçayir 2016) 

studie visade också att på eleverna som deltog i deras studie höll en positiv attityd under AR-

tekniska lärandesituationer. Resultatet visade vidare på att tekniken ökar motivationen och 

underlättar elevernas förståelse vad det gäller undervisningsinnehållet tack vare videor och 

3D-objekt. För det andra visade Akçayir & Akçayirs (2016) analys att det fanns ett 

pedagogiskt värde vid användningen, då det bland annat möjliggör för lärare att lämna över 

ansvar till eleverna och att eleverna ska få fatta egna beslut. Den tredje fördelen de nämner, 

som varit gemensam för många källor, var förbättrade förutsättningar för interaktion – mellan 

elever, mellan elever och läromedel och mellan elever och lärare (Akçayir & Akçayir 2016).  

Trots att mycket forskning antydde stora fördelar med AR-tekniken var det även många 

forskare som rapporterade en del utmaningar vid implementeringen av ett sådant verktyg. 

Dessa har Akçayir & Akçayir (2016) sammanfattat i tre kategorier – användningssvårigheter, 

kognitiv överbelastning och tekniska problem. Litteraturstudien visar på att svårigheter vid 

användningen av olika AR-applikationer var det vanligaste problemet som identifierats av 

forskarna. Å ena sidan spelade designen och utformningen av applikationen en stor roll för 

huruvida det upplevdes lätthanterligt av eleverna. Å andra sidan såg man hur 

användningssvårigheterna i förhållande till ramfaktorer kunde utgöra en problematik. Två 

exempel på detta kan ges gällande ramfaktorn tid. För det första tog det lång tid att 

implementera de nya verktygen om man hade stora elevgrupper. Om användarsvårigheter 

uppstod behövde man för det andra ofta lösa problemet på bekostnad av lektionstid, vilket 

därmed hade en kontraproduktiv effekt för elevernas lärande (Akçayir & Akçayir 2016). En 

annan aspekt som redovisats i vissa studier är att elever kan uppleva kognitiv överbelastning 

på grund av AR-tekniska verktyg. En anledning till detta menar Cheng & Tsai (2013 refererad 

i Akçayir & Akçayir 2016) är att mängden material som sådant program behöver blir för 

komplext för eleverna att hantera på en och samma gång. I motsättning till detta finns det 

också forskare som menar på att kognitiv belastning kan minska med hjälp av AR-teknik. 

Därav finns det, enligt Akçayir & Akçayir (2016), en konflikt mellan dessa slutsatser. Många 

av de andra utmaningarna man märkt kan placeras in i kategorin – tekniska problem. Detta 

har däremot mest visat sig vid användningen av location-based AR-applikation i form av 

felaktig information från GPS-system. Till exempel har applikationen inte samspelat med 

användarens platsinformation (Akçayir & Akçayir 2016).    
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3. Sociokulturell teori och dess utveckling   
Nedan kommer denna litteraturstudies teoretiska utgångspunkt att presenteras. Studiens 

teorikapitel har syfte att fungera som en grund för den analys som redogörs för senare i 

uppsatsens analys. Studien kommer att grunda sin analys på den rådande pedagogiska 

traditionen inom västvärlden –  det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014). Utgångspunkten 

för denna uppsats kommer ha ett fokus på Lev Vygotsky och hans teoretiska arv, vilket har 

genomgått ett ökat intresse sedan teorin återupptäcktes på 1980- och 1990-talet. Intresset har 

spridit sig till utredningar av olika läroplansreformer, men också allmänt inom 

utbildningsväsendet, då detta perspektiv bidragit till en ökad fokusering på den sociala sfären 

(Säljö 2014, 306–307).  

Vi har alltså valt att analysera Augmented Reality (AR) med hjälp av ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv dels på grund av den ökande relevansen inom det svenska skolväsendets 

styrdokument. Dels för att perspektivet har en social och kulturell utgångspunkt, då lärande 

ses som något som uppstår när elever interagerar med sin omgivning. I jämförelse med annan 

virtuell teknik har AR-tekniken en potential för kollaborativt lärande i form av till exempel 

problembaserad undervisning. AR-tekniken öppnar dörrar för lärande inom en mer social 

kontext mellan elever och undervisningsmaterialet. I och med detta är den proximala 

utvecklingszonen än mer relevant och i förlängningen även så de begrepp som understödjer 

den utvecklingszon.   

Diskussionerna i denna uppsats tar huvudsakligen utgångspunkt i Vygotskys teori kring den 

proximala utvecklingszonen, vilket är ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Denna uppfattning innebär att man ser en möjlig utvecklingszon, där man har 

chans att påverka utvecklingen av barnens tänkande vad det gäller till exempel 

begreppsutveckling. Den proximala utvecklingszonen fångar alltså skillnaden som finns 

mellan ”vad ett barn kan själv och vad ett barn kan klara av med hjälp av någon mer” (Arevik 

& Hartzell 2014). Intresset ligger i att undersöka huruvida AR-tekniken kan fungera som ett 

verktyg för att främja elevers lärande inom den proximala utvecklingszonen. För att 

möjliggöra detta kommer analysen också att undersöka koncept som ”scaffolding”, eftersom 

detta utgör en av förutsättning för att eleverna ska kunna befinna sig inom den proximala 

utvecklingszonens ramar. Scaffolding, eller stödstrukturer som är den vedertagna termen på 

svenska, kan definieras som en process där delar av en uppgift anses vara bortom ett barns 

(eller en elevs) förmåga. För att lösa detta kan man med hjälp av stödstrukturer rent 

instruktionsmässigt kontrollera dessa delar och göra dem begripliga för eleverna (Wood, 
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Bruner & Ross 1976). Detta blir av intresse för oss, då vi vill undersöka vilka potentiella 

stödstrukturer AR-tekniken kan bidra med och hur detta kan stödja elevernas utveckling inom 

den proximala zonen. 

Det andra begreppsexemplet som uppsatsen i förlängningen kommer att bearbeta är begrepp 

som mediering, både begreppet i sig men också hur mediering sker mellan vad Moll (1990) 

kallar för vetenskapliga begrepp (”scientific concepts”) och vardagliga begrepp (”everyday 

concepts”). Vetenskapliga begrepp utgör abstrakta begrepp som vi inte möter i vardagen, 

medan vardagliga begrepp är det språkliga redskapet som var individ tar till sig i det dagliga 

samspelet (Säljö 2014, 304). 

 

Vidare beskriver Moll (1990) att mediering som sker med hjälp av kulturella verktyg och 

symboler (artefakter) inom en proximal utvecklingszon har en stark koppling med individers 

intellektuella aktivitet och förmåga. Kan AR-tekniken stödja en sådan? Med detta i åtanke är 

vi intresserade av vilken medierande förmåga som AR-tekniken kan ha och hur tekniken kan 

användas för att appropiera kunskap. Det vill säga hur vi kan lära oss att bruka AR-

applikationer som kulturella redskap och förstå hur detta redskap kan mediera världen (Säljö 

2014, 303).  

 

För att skapa en nyanserad och något praktisk förståelse av teknikens implementering 

kommer analysen i denna uppsats även att grunda sig på den praxismodell som Arevik & 

Hartzell (2014) presenterar i Att göra tänkande synligt – en bok om begreppsbaserad 

undervisning. Modellen består av tre olika nivåer: A-nivån som representerar konkreta 

upplevelser (direkta sinnesupplevelser), B-nivån med fokus på den språkligt beskrivande 

nivån, och slutligen C-nivån som handlar om språklig abstraktion. Vidare djup kommer att 

åstadkommas med hjälp av en abstraktion mellan kvantitativ kunskap och kvalitativ kunskap, 

kopplat till Arevik och Hartzells (2014) resonemang. 

4. Metodiskt tillvägagångssätt  
I kapitel 4 redogörs litteraturstudiens tillvägagångssätt gällande gjorda litteratursökningar och 

val av analysmetod. Detta för att bidra med en redogörelse av studiens metod och hur 

innehållet i de inkluderade artiklarna har bearbetats. Kapitlet lyfter också fram uppsatsens 

begränsningar.  
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4.1 Litteratursökning 
Vid insamlingen av data har vi arbetat utifrån en systematisk litteratursökning, som vi sedan 

kompletterat genom att göra en manuell sökning. Vi har använt oss av två olika databaser. Vid 

den systematiska sökningen använde vi UniSearch och vid den manuella sökningen använde 

vi Swepub. Vi valde att utföra en manuell sökning utöver den systematiska för att försöka 

finna artiklar som diskuterade implementeringen av augmented reality inom det svenska 

skolväsendet. Vid denna sökning användes samma sökord, men detta genererade dock inte 

några relevanta källor. Detta på grund av att de flesta artiklarna dels var baserade på utdaterad 

forskning och dels inte svarade på denna uppsats frågeställning.  

Arbetet inleddes med en systematiska sökningen vilket utfördes med sökorden: Augmented 

reality, Education, Learning. Genom att avgränsa sökningen till endast peer-reviewed material 

fick vi fram 1803 artiklar på UniSearch. För att vidare avgränsa resultatet valde vi att fokusera 

på forskning som publicerats från år 2016 till 2017. Därefter gjordes ännu en avgränsning 

genom att bara visa ett resultat av akademiska tidskrifter. Detta val gjordes på grund av att 

tidigare erfarenheter av systematisk litteratursökning inom forskningsfältet virtual reality 

visade på att denna materialtyp hade högre innehållsrelevans, än till exempel 

konferensmaterial eller böcker. Relationen mellan virtual reality och augmented reality skulle 

kunna beskrivas som nära besläktade, då många forskare använder ”virtual reality” som ett 

paraplybegrepp där AR-tekniken utgör en gren inom virtuell teknik. Den sista avgränsningen 

som gjordes var att bara visa resultat som är skrivna på engelska. Beroende på i vilken 

ordning avgränsningarna gjordes visades olika resultat. Genom att avgränsa språk innan vi 

avgränsade materialtyp, fick vi ett resultat på 330 träffar medan vice versa gav 476 träffar. Vi 

valde att utgå från det tidigare resultatet, då vi ansåg att det antalet var mer rimligt i 

förhållande till arbetes tidsbegränsning.   

När vi väl hade fått 330 resultat läste vi alla abstracts och vägde dessa mot vår frågeställning, 

för att komma fram till huruvida innehållet i tidskrifterna var relevant. Till exempel valde vi 

att sålla bort artiklar som vi ansåg hade för mycket ämnesspecifikt fokus. I dessa fall upplevde 

vi att vi saknade kompetens för att kunna bearbeta innehållet och förstå diskursen. Många 

artiklar handlade om distansutbildningar. Dessa valdes bort på grund av att ett sådant fokus 

skulle göra uppsatsen för bred, då sådan typ av utbildningar ligger utanför ramarna för 

litteraturstudiens syfte och frågeställning.  På grund av detta valde vi att så gott som möjligt 

fokusera enbart på studier utförda inom en klassrumskontext. Ett annat exempel är att vi 

exkluderade artiklar som fokuserade på undervisning på förskolenivå, då detta inte 
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motsvarade det kognitiva utvecklingsstadium som vi kommer arbeta med i vårt framtida 

yrkesliv. 

Efter att ha läst alla abstract upptäckte vi att UniSearch endast visade 195 av 330 artiklar. 

Anledning till detta är för oss oklar, men resterande resultat gick inte att hitta. Utav dessa 195 

artiklar valde vi slutligen ut 25 artiklar för extensiv läsning. Vi behöll våra tidigare 

avgränsningar, som redovisats i stycket ovan. Dessutom valde vi att vid den extensiva 

läsningen enbart inkludera de akademiska tidskrifter som på något sätt redogjorde för AR-

teknikens effekter på elevers lärande eller utveckling av förmågor. Läsningen resulterade 

slutligen i ett urval på sex artiklar, som var relevanta att använda som huvudkällor. När vi 

hade läst artiklarna ytterligare en gång gjorde vi bedömningen att en av huvudkällorna var så 

pass grundläggande för vår egen studie att den istället borde presenteras redan i bakgrunden. 

Vi valde därför att ge den studien eget utrymme under rubriken ”relevant litteratur”.  

Vid vidare arbete med våra huvudkällor har vi först fokuserat på att skriva sammanfattningar 

och lyfta ut artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussion. Detta gjorde vi dels för att bli 

mer bekanta med våra källor och dels för att vi var intresserade av vad det fanns för likheter 

och skillnader mellan dem. Rådde någon slags enighet mellan forskarna? Fanns det vissa 

aspekter som var återkommande? Efter att ha sammanfattat materialet kunde vi se vissa 

kategorier som var gemensamma för våra källor och dessa valde vi att arbeta med vid 

redogörelsen av vårt resultat.  

4.2 Analysmetod 
Vår uppsats utgör en litteraturstudie där vi analyserar utvald forskning genom kvalitativ 

analysform. Vi anser att den kvalitativa analysen är den mest lämpliga, då denna form av 

analys enligt Larsson (1986) syftar till att söka beskrivningar eller kategorier som redogör för 

ett fenomen eller ett sammanhang. Studiens kvalitativa analys sker genom en innehållsanalys 

av huvudkällorna. Detta val har gjorts på grund av att litteraturstudiens syfte är att söka efter 

beskrivningar av AR-tekniken som ett fenomen inom den formella skoldidaktiska kontexten. 

Därefter kategoriserar innehållet för att skapa förståelse för teknikens effekter på elevers 

lärande och kunskapsproduktion. För att besvara litteraturstudiens första och andra fråga 

analyseras innehållet i artiklarna genom att sammanställa likheter och skillnader mellan 

forskarnas resultat. För att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv analyserar studien hur dessa 

beskrivningar och kategoriseringar kan sammankopplas och förklaras genom begrepp som 

Vygotskys sociokulturella teori presenterar (Säljö 2014) men även med hjälp av begrepp inom 

modeller av mer praktisk karaktär (Arevik & Hartzell 2014). Studien gör alltså denna analys 
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genom att använda utvalda begrepp för att förstå artiklarnas innehåll. Under analysarbetet 

diskuterar vi frågor som till exempel – vad finns det för relation mellan resultatet och den 

proximala utvecklingszonen? Hur fungerar detta AR-program som en stödstruktur? Hur 

påverkar konkreta upplevelser begreppsutvecklingen? På vilket sätt medierar AR-tekniken sin 

omvärld? Dessa är inte forskningsfrågor, utan har syftet att stötta analysen av huvudkällornas 

innehåll.  

4.3 Litteraturstudiens begränsningar 
Under vår litteratursökning har vi bara använt två databaser och endast inkluderat artiklar från 

vår systematiska sökning och därmed också bara använt UniSearch. Detta på grund av att våra 

manuella sökningar inte resulterade i några källor som kändes tillräckligt relevanta för vår 

frågeställning. Även om UniSearch inkluderar källor från andra databaser anser vi att denna 

begränsning innebär att vi går miste om många potentiellt användbara artiklar, som vi kanske 

kunde ha använt. Vid den systematiska sökningen avgränsade vi oss till enbart akademiska 

tidskrifter. Ett val som inneburit att vi inte tagit del av annat potentiellt givande material, som 

till exempel böcker eller avhandlingar. Dock utgjorde inte dessa material något stort utbud 

och efter att ha tittat på sökresultatet för dessa materialtyper fann vi att det inte tillförde något 

nytt i relation till de källor vi redan tagit vara på. En ytterligare begränsning med vårt arbete 

kan vi se genom att våra källor kommer från ett urval som bara omfattade artiklar som 

publicerats mellan år 2016–2017, vilket också kan ha bidragit till att vi gått miste om 

potentiellt användbara artiklar. Detta var dock ett medvetet val av oss för att på så sätt kunna 

bidra med en litteraturstudie som utgår ifrån forskning med relativt ny teknologi, i och med 

tekniska utvecklingens snabba takt.  

Ytterligare en begränsning med vår studie var representationen av olika former av AR-

tekniska verktyg. De studier som vi inkluderat har alla behandlat pedagogiska verktyg som 

utformats med hjälp av marker-based AR-teknik. Detta var inget medvetet val av oss. Under 

vår extensiva läsning exkluderade vi ingen artikel på grund av dess teknologi, men detta blev 

ändå fallet när bearbetningen av litteraturen var klar. Detta innebär bland annat att de 

utmaningar som vi upptäckt i denna studie inte nödvändigtvis överensstämmer med tidigare 

forskning. Tidigare forskning visade till exempel på att marker-less AR-teknik ofta har skapat 

tekniska svårigheter för användarna. Generellt sett visade inte våra huvudkällor på några 

tekniska svårigheter överhuvudtaget. 

Vi anser också att en begränsning för vårt arbete utgörs av en geografisk aspekt, då 

majoriteten av de artiklar som vi inkluderat var utförd inom asiatiska länder som till exempel 
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Taiwan. Detta blir också en begräsning ur ett kulturellt perspektiv, då det finns risk för att 

studierna inte ger en tillräckligt omfattade bild av verkligheten. Eller att denna studies resultat 

är representativt för hur det pedagogiska arbetet skulle fungera inom den svenska 

skolkontexten. Vår studie visade på teknikens positiva effekter, men att detta är fallet i andra 

kulturella kontexter än de som våra inkluderade studier tillhör kan inte garanteras. 

5. Presentation av studiernas metodik 
I följande kapitel presenteras de inkluderade studiernas metod. Därefter diskuterar vi den 

eventuella kritik som skulle kunna lyftas mot studiernas tillvägagångssätt och vilken påverkan 

detta kan ha haft på studiernas resultat, diskussion och slutsatser.   

Tabell 2. Presentation av huvudkällor 

Forskare Titel Årtal Metod Målgrupp och 

geografisk plats 

Ämne 

Hung, 

Chen  

& Huang 

Applying 

Augmented 

Reality to 

Enhance 

Learning: A 

Study of Different 

Teaching 

Materials 

2017 Error-test1 

Retention-test2 

Retrospektiv Intervju 

 

Marker-based AR 

med headset  

72 stycken 

grundskolelever  

 

Taiwan 

Naturvetenskap 

Chen, 

Chou 

& Huang 

An Augmented-

Reality-Based 

Concept Map to 

Support Mobile 

Learning for 

Science 

2016 Quasi-exprimentell 

  

Marker-based AR  

 

71 stycken 

grundskolelever  

 

Taiwan 

Naturvetenskap 

Giasiranis  

& Sofos 
Flow Experience 

and Educational 

Effectiveness of 

Teaching 

Informatics Using 

AR 

2016 Före- och eftertest  

Enkätundersökning 

 

Marker-based AR  

42 andraårs elever på 

gymnasieskola  

 

Grekland, Rhodos 

Datorkunskap/ 

Informatik 

Cheng Reading an 

Augmented 

Reality Book: An 

Exploration of 

Learners’ 

Cognitive load, 

Motivation, and 

Attitudes 

2017 Enkätundersökning 

 

Marker-based AR  

153 stycken 

universitetsstudenter 

 

Taiwan  

Samhällskunskap 

                                                           
1 Error-testet utgjordes av kortsvarsfrågor som syftade att mäta hur många fel eleverna gjorde efter olika 
tidsintervallerna. Testet gjordes direkt efter inlärningsmomentet. 
2 Retention-testet var utformat på samma sätt som error-testet, men utfördes en timma efter 
inlärningsmomentet. 
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Meryem 

Yilmaz & 

Goktas  

Using Augmented 

Reality 

Technology in 

Storytelling 

Activities: 

Examining 

Elementary 

Students’ 

Narrative skill 

and Creativity 

2016 Quasi-exprimentell 

 
Marker-based AR  

100 stycken 

grundskolelever   

 

Turkiet  

Språk 

5.1 Metodkritik 
Under granskningen av våra inkluderade artiklars metoder väcktes vissa tankar kring hur de 

hade gått till väga och på vilket sätt detta kan ha påverkat forskarnas resultat. I studien utförd 

av Chen, Chou & Huang (2016) redovisades inte någon av intervjufrågorna som ställdes till 

eleverna i slutet av studien. Detta trots att forskarna själva redogör för att intervjuerna 

utgjorde det största bidraget till deras presenterade resultat. Elevernas åsikter och feedback 

från denna datainsamling sammanfattas endast i kort stycke i löpande text, där man bara fick 

ta del av två direktcitat från de 71 elever som deltog i studien. Båda de citaten kom från elever 

som hade en positiv inställning till den nya typ av AR-system, som forskarna hade 

implementerat i undervisningen. På grund av det inte finns någon presentation av dialogerna 

under denna uppföljning blir det svårt för oss som mottagare, att få en uppfattning om hur 

intervjuerna var strukturerade och vilken typ av frågor som ställdes till eleverna. Var frågorna 

ledande? Och hur dokumenterades intervjuerna? Hur man bearbetat materialet i efterhand 

hade också varit relevant att ta del av, eftersom det haft en sådan betydande roll för resultatet. 

En annan tanke som slog oss när vi hade arbetade med Hung, Chen & Huangs (2017) studie 

var hur få deltagare det blev i varje subgrupp. I studien deltog totalt 72 grundskoleelever som 

delades in i tre grupper – en grupp per inlärningsverktyg. Sedan skedde ytterligare en 

indelning av varje grupp till tre subgrupper som skulle arbeta under tre olika tidsintervaller. 

Detta ledde till att varje subgrupp utgjordes av totalt åtta deltagare, vilket enligt vår 

uppfattning gör att man kan ifrågasätta hur tillförlitligt resultatet är på grund av varje 

subgrupps deltagarantal. Vid bearbetningen av samma studie diskuterade vi även vikten av 

deras kunskapssyn i förhållande till studiens utfall. I Hung, Chen & Huangs (2017) studie 

fokuserade man på att mäta den deklarativ kunskapen genom att mäta antalet fel eleverna 

gjorde. Det var alltså kvantitativa kunskaper som eleverna skulle tillgodogöra sig med hjälp 

de olika inlärningsverktygen, snarare än att utveckla någon typ av kvalitativ kunskap. Något 

som var däremot andra studier har haft syfte att göra. Till exempel studie 5 (Yilmaz Meryem 

& Goktas 2016), där man dessutom presenterade ett positivare resultat av AR-verktygets 

effekter på lärandet. 
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En övergripande kritik till alla de utvalda studierna är att de flesta elever som deltog aldrig 

hade varit i kontakt med AR-tekniken innan. Och de som var lite bekanta med tekniken hade 

brukat den i andra syften än utbildningssammanhang. Detta menar vi kan ha haft inverkan på 

studiernas resultat. Dels för att motivationseffekterna kan ha påverkats av nyfikenheten för 

själva tekniken och dels för att elevernas prestationer kunde ha sett annorlunda ut om de hade 

varit mer bekanta med AR-baserad undervisning sedan innan. Det är även värt att lyfta 

storleken på målgrupperna som resultaten baserats på. Det högsta antalet deltagare omfattade 

en grupp på ca 100–150 elever (Cheng 2017., Meryem Yilmaz & Goktas 2016), medan de 

andra studierna låg mellan ungefär 40 – 70 deltagare. Av dessa deltog dessutom bara hälften i 

experimentgrupper. Vi anser att detta är viktigt att ha i åtanke, eftersom det inte visar en 

heltäckande bild av varken skolan eller landet, där studierna tagit plats.  

6. Resultat  
Vi har valt att presentera vår litteraturstudies resultatdel genom tre olika kategorier: 

kunskapsproduktion, inlärningseffekter – motivation, attityd och interaktivitet, och det 

psykologiska sinnestillståndet flow. Detta för att sammanställa det innehåll som vi arbetat 

med under den kvalitativa innehållsanalysen. 

6.1 Kunskapsproduktion  
Flertalet utvalda studier visar på en förbättrad kunskapsproduktion hos de elever som använt 

sig av AR-verktyg och de olika undervisningssätt som denna teknik möjliggör. I Yilmaz 

Meryem & Gotkas (2016) studie var syftet att undersöka vilka effekter AR-tekniken har på 

eleverna gällande deras narrativa förmåga, berättelselängd och dess kreativitet. Detta gjordes 

genom att jämföra hur elever berättade berättelser med hjälp av ”traditionella” 2-

dimensionella bildkort och med hjälp av marker-based AR-teknik. Studien visade på att det 

var den senare metoden den som gav bäst resultat. Resultatet involverar längre berättelser för 

den grupp elever som använt AR-tekniken, bättre narrativ förmåga och en utökad kreativitet i 

from av total mängd adjektiv och variation av adjektiv. Detta resultat delas av studien som 

Sofos & Giasiranis (2016) utfört där deklarativ kunskap och procedurkunskap är uppdelat. 

Den sistnämnda sågs utifrån koncept, regler och den totaliteten kopplat till ämnet 

informationsteknologi (IT). Själva studien byggde på att kontrollgruppen och 

experimentgruppen fick tillgång till en video, som illustrerade ett problem. Båda grupperna 

fick i uppdrag att lösa detta genom olika digitala verktyg (Giasiranis & Sofos 2016). 

Kontrollgruppen fick använda datorer och leta information via en webbaseradlänk, medan 

experimentgruppen fick använda surfplattor för att hämta information från en marker-based 
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AR-applikation. Både länken och applikationen var speciellt designade för studien. Resultatet 

visade på att den enda kunskap som inte visade på en tydlig förbättring tack vare AR-

verktyget var procedurkunskapen vad det gällde elevernas kunskapsproduktion av IT-regler 

(Sofos & Giasiranis 2016).  

De två ovanstående studierna visar på en tydlig positiv effekt av AR-verktyg vid 

kunskapsproduktionen, något som inte lika tydligt framgår av studien utförd av Hung, Chen & 

Huang (2017), där man undersökt teknikens effekter genom att jämfört tre olika typer av 

inlärningsverktyg. Dessa utgjorde av en bildbok, fysiska objekt och en AR-bok. Sidorna i den 

vanliga boken bestod av dels en bild på varje bakterie och dels en kortfattad informationsruta 

om bakteriens typiska drag. De fysiska objekten var figurer som skulle representera de olika 

bakterierna (Hung, Chen & Huangs 2017). Varje figur låg i en låda och varje låda hade en 

tillhörande informationslapp. AR-boken utgjordes av marker-based teknik med hjälp av en 

bok och ett headset, där varje sida ger eleven både en presentation och animation av bakterien.  

Genom dessa var syftet att eleverna skulle lära sig namnen och de typiska dragen för sex olika 

bakterier. Resultatet av deras studie visar till skillnad från de ovanstående två, att elevernas 

kunskapsproduktion hamnar på en likvärdig eller mindre effektiv nivå i jämförelse med 

fysiska och mer traditionella verktyg. Utifrån författarnas datainsamling av error-testet, vilket 

utgjordes av kortsvarsfrågor, kan man se att den vanliga bildboken genererade bäst resultat 

efter 1 minut, alltså minst fel, och att gruppen som använt de fysiska representationerna 

visade bäst resultat efter både 2 och 3 minuter. Samma resultat gick att utläsa av ”retention-

testet” (också baserat på kortsvarsfrågor), som eleverna besvarade efter en timma. Den enda 

skillnaden vid detta test var att gruppen som använt AR-boken presterade ett likvärdigt 

resultat med de fysiska objekten. Med hjälp av forskarnas grafer kunde man också se att de 

elever som använde sig av AR-tekniken visade på den högsta graden av förbättring mellan 

intervallerna 2–3 minuter. Ju längre eleverna fick bruka tekniken, desto bättre blev deras 

prestation. Detta resultat gick att utläsa från både ”error testet” och ”retention testet” (Hung, 

Chen & Huang 2017).  

Utmaningarna när det kommer till inhämtningen av kunskap kan bero på flera orsaker, men 

som Hung, Chen & Huang (2017) belyste tyckte eleverna i studien att det var svårt att 

konvertera 3D modellerna till 2D modeller på en skärm. En annan anledning till att 

appliceringen av AR-teknik i undervisning inte nödvändigtvis leder till en positiv effekt i 

relation till kunskapsproduktionen, är något som forskarna Chen, Chou & Huang (2016) tror 

kan beror på en brist av stödstrukturer inom de program som appliceras i undervisning. De 
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program som vanligtvis appliceras i undervisningen är inte skapta med ett lärarperspektiv i 

åtanke, utan baseras mer på själva programutvecklarnas perspektiv. En konsekvens av detta 

blir att innehållet i dessa program sällan tar hänsyn till pedagogiska faktorer, som till exempel 

stödstrukturer och tydliga lärandemål. För att ett verktyg som AR ska vara gynnsamt för 

elevernas lärande menar författarna (Chen, Chou & Huang 2016) att programmen ska 

inkludera pedagogiska faktorer. Något som de bekräftar via sin studie, där de jämför två olika 

typer av AR-verktyg. Det ena verktyget var en marker-based AR-bok och det andra var en 

mer pedagogiskt genomtänkt konceptkarta, så kallat CMAR-systemet (Concept-Mapp 

Augmented Reality). Genom dessa skulle eleverna få kunskaper om näringskedjan. Den stora 

skillnaden mellan AR-boken och konceptkartan var att den dels visade på kopplingarna 

mellan de olika arterna inom näringskedjan och dels att näringskedjan var uppdelad i olika 

mappar. Resultatet av studien visar på att konceptkartan var mest givande för de elever som 

inkluderades i studien. Detta synliggjordes genom både enkätundersökningar och intervjuer 

(Chen, Chou & Huang 2016).  

6.2 Inlärningseffekter 

6.2.1 Motivation 

Utvalda studier visar på en enighet angående motivationseffekterna vid applicering av AR- 

verktyg (Cheng 2017., Chen, Chou & Huang 2016, Hung, Chen & Huang 2017). Hur 

studierna tar sig an begreppet motivation varierade däremot. Å ena sidan använde sig Chen, 

Chou & Huang (2016) och Cheng (2017) av en IMMS-enkät (The Instructional Motivation 

Survey) för att mäta motivation utifrån faktorerna; uppmärksamhet, relevans, självsäkerhet 

och tillfredsställelse. Å andra sidan undersökte Hung, Chen & Huang (2017) motivation 

genom att inkludera en frågeställning i det fjärde segmentet under studien, där intressefrågan 

inkluderades, då det fanns en grundtanke om att intresse och motivation förutsätter varandra. 

 

Vad är det då som bidrar till motivation enligt de olika författarna? Enligt författarna Hung, 

Chen & Huang (2017) och deras metod i form av intressefrågor kommer de fram till ett 

resultat som visar på att motivationen ökar parallellt med det ökade intresset. Författarna 

menar även att AR-tekniken tillåter eleverna att interagera med verkligheten och agerar som 

ett praktiskt verktyg, för eleverna att angripa deras egna lärande. Fördelarna med tekniken 

menar författarna alltså utgörs av den effekt som tekniken har på elevernas intresse, vilket i 

sin tur stärker elevernas inre motivation. I och med detta sammanfattar författarna deras 

resultat genom att peka på den potential som AR-tekniken har för att skapa ett varierat 
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arbetssätt. Därmed menar dem att verktygen kan agera som ett supplement till redan 

existerande verktyg, istället för att ses som ett substitut (Hung, Chen & Huang 2017).   

 

Chen, Chou & Huang (2016) sätter fokus på de olika faktorer som IMMS enkäten baseras på. 

Författarna visar att den största skillnaden mellan AR-teknik i form av en AR-bok och en mer 

pedagogiskt genomtänkt konceptkarta, som presentera kunskap på ett mer systematiskt sätt, är 

elevers självsäkerhet i brukandet av verktyget. Vidare presenterade eleverna i intervjuerna, 

som utfördes av författarna, ett intresse för att lära sig mer och upplevde sig ha blivit mer 

inspirerade vid användandet av CMAR-programmet. Likt Cheng (2017) kopplar även 

författarna resultatet av motivationsenkäten till attityd och den enkät som författarna 

implementerade för att mäta detta.   

 

Cheng (2017) kopplar utvecklandet av motivation till aspekter som attityd och kognitiv 

belastning, där det förstnämnda kommer att bearbetas i ett senare stycke. Elever som använde 

sig av AR-boken upplevde varken en sinnesstämning av kognitiv belastning eller kognitiv 

ansträngning, vilket enligt Cheng (2017) betyder att man kan dra slutsatsen att tekniken inte 

bidrog med någon kognitiv överbelastning. Detta menar författarna i sin tur kan leda till en 

ökning av motivation och positiv attityd under inlärningsprocessen med en AR-bok. 

Hursomhelst, som författaren till denna studie påpekar, leder inte låg kognitiv belastning till 

garanterad positiv attityd. Endast när elevernas självförtroende kan garanteras med hjälp av 

AR-boken blir kognitiv belastning en avgörande faktor. Om kognitiv belastning däremot 

kombineras med en hög grad av motivation visar studien på ett ökat deltagande i 

lärandeaktiviteter (Cheng 2017).  

 

Enligt författarna till studierna som haft kopplingar till motivation existerar det också 

utmaningar när det kommer till motivation i relation till AR-teknik. Cheng (2017) belyser att 

en av utmaningarna är det eventuellt sviktande intresset av tekniken i sig, när eleverna blivit 

vana vid att använda AR-verktygen. Författaren menar i detta sammanhang att denna 

problematik kan bearbetas med hjälp av att anpassa den virtuella information som verktyget 

presenterar, i relation till det kunskapsinnehåll som bearbetas. Cheng (2017) utvecklar 

resonemanget genom att peka på ett behov av funktioner, som kan bidra till att utveckla 

stödstrukturer. Detta resonemang kan liknas med grundtanken av Cheng, Chou & Huang 

(2016) och det experiment som de utfört, där de refererar till dessa stödstrukturer som 
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”scaffolds” och menar att det finns ett starkt behov av lämpligt instruktionsmaterial för att 

stödja eleverna i deras lärande. 

 

Ett vidare problem som Cheng (2017) visar på i sin studie är att det är svårt att veta vart 

motivationen är centrerad. Är det tekniken i sig eller är det kunskapsstoffet? Precis som 

Cheng (2017) presenterar i sitt resultat kommer nyfikenhet angående det stoff som bearbetas 

med hjälp av AR-verktyg, att vara beroende av hur nöjda eleverna är med upplevelsen i sig. 

Detta resultat visar på att det finns en eventuell problematik med tekniken, då en förutsättning 

för att aktiviteten ska vara givande för elevernas lärande är att de upplever att själva tekniken 

är intressant. 

6.2.2 Attityd  

Likt motivation når de författarna som bearbetar attityd en entydig slutsats att tekniken även 

har en positiv effekt på elevers attityder (Cheng 2017., Chen, Chou & Huang 2016., Hung, 

Chen & Huang 2017). Hung, Chen & Huang (2017) använde sig av samma test som de använt 

för att mäta motivation i sitt syfte att mäta attityd. Resultatet av elevintervjuer visade att 

elevernas attityd till AR-tekniken var högre, än det av konventionella verktyg. Hur AR 

kommer att appliceras i undervisningssyfte har också stor betydelse när det kommer till 

attityden gentemot tekniken. Detta belyses av Chen, Chou & Huang (2016).  Innan de utfört 

sitt experiment befann sig alla elever på en gemensam nivå i relation till attityd, medan 

resultatet efter experimentet visade på stora skillnader. Den grupp som använde sig av CMAR 

visade på en tydligt högre nivå av positiv attityd gentemot naturvetenskap än den grupp som 

använt en mer väletablerad marker-based AR, men även den formen av AR har en positiv 

effekt på attityd. Detta visar Cheng (2017) på i sin resultatdel i form av olika underrubriker: 

upplevd kontroll, upplevd användbarhet, lärandebeteendeskala av stoff med hjälp av AR och 

lärandebeteendet i relation till själva tekniken. När det kommer till de första två 

underrubrikerna visade resultatet på ett högre nivå av upplevd användbarhet än det av upplevd 

kontroll. Eleverna upplevde att tekniken med andra ord var mer användbar än den var lätt att 

bruka. De senare två underrubriker visar Cheng (2017) att det lärandebeteende som elever 

anammar i en lärandekontext som involverar AR fokuserar på en positiv lärandeattityd att lära 

sig via AR, men inte det stoff som bearbetas med hjälp av AR. Likt den svårighet som uppstår 

i relation till motivation så faller fokus på den teknik som används istället för det stoff som 

bearbetas.  



 

21 
 

6.2.3 Kopplingen mellan motivation och attityd 

Motivation och attityd är två aspekter som enligt vissa av artiklarna är kopplade till varandra 

(Cheng 2017., Hung, Chen & Huang 2017), medan Chen, Chou & Huang (2016) inte 

undersöker kopplingen mellan dessa. Författaren som mest tydligt undersöker kopplingen 

mellan dessa är Cheng (2017), med två enkäter som undersöker dessa koncept isolerat från 

varandra, men som via Pearsons korrelationsanalys når resultatet av att kopplingen mellan 

attityd, kognitiv belastning och motivation är stark. Dessa faktorer är enligt Cheng (2017) 

alltså beroende av varandra, vilket enligt vår tolkning innebär att man inte kan bortse från den 

korrelation som finns mellan motivation och attityd.  

6.2.4 Interaktivitet 

I flera av studierna vi arbetat med talar forskarna om begrepp som till exempel ”interaktivitet” 

och ”deltagande” i samband med AR-baserade lärandeaktiviteter. I Chen, Chou & Huangs 

(2016) arbete med konceptkartor upplevde majoriteten av eleverna att AR-tekniken öppnade 

upp möjligheter för dem att interagera med kopplingarna och karaktärskorten, som 

presenterades inom CMAR-programmet. Kopplingarna visades till exempel genom symboler, 

vilka visade för eleverna vilka kopplingar de hade kvar att undersöka, vilka som var 

undersökta och vilka kopplingar som hade en animation som eleverna kunde välja att titta på. 

Detta ledde i sin tur till ett djupare intryck av själva instruktionsmaterialet (Chen, Chou & 

Huangs, 2016). 

En annan aspekt av interaktivitet lyfter Yilmaz Meryem & Gotkas (2016) i deras studie där de 

ser AR-applikationer som en användbar teknik för att främja interaktivt berättande, då 3D-

objekt gör själva berättandet mer attraktivt och enklare för elever att förstå. Med utgångspunkt 

i dessa resultat kan AR-tekniken, enligt vår uppfattning, öppna upp möjligheter för elever att 

få integrera med sin omvärld. Något som Vygotsky menar är av största vikt för elevers 

lärande. Till exempel vad det gäller begreppsutveckling (Arevik & Hartzell 2014).  

I Giasiranis & Sofos (2016) studie upplever forskarna att eleverna blir mer aktiva under 

aktiviteter med hjälp av AR-tekniken. Detta är en uppfattning som delas av Hung, Chen & 

Huang (2017), som i deras artikel beskriver hur AR-tekniken bidrar till att ändra elevernas roll 

i klassrummet. Till skillnad från mer traditionella undervisningssätt kan man med hjälp av 

AR-tekniken flytta eleven från en passiv mottagarroll till att ta en mer aktiv roll i sitt egna 

lärande, då eleven på ett annat sätt får chans att delta i deras kunskapsproduktion (Hung, Chen 

& Huang 2017).  
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6.3 Flow 

I studie 3 har AR-tekniken undersökts i relation till det psykologiska sinnestillståndet flow, 

som genom andra studier har visat sig leda till ett förhöjt inlärningsresultat hos deltagarna. 

Giasiranis & Sofos (2016) strävan var därför att studera huruvida samma resultat skulle 

uppnås med hjälp av AR-baserade verktyg. Innan vidare redogörelse ges av forskarnas 

resultat ska vi förklara den begreppsliga innebörden av flow.  

När en person upplever sig vara involverade i trygg undervisningsmiljö, där man känner sig 

totalt närvarande i vad man gör just då, kan man säga att personen befinner sig i det 

psykologiska sinnestillståndet flow (Giasiranis & Sofos 2016). För att befinna sig i en sådan 

situation finns det två faktorer som spelar en avgörande roll. Den första är personens egna 

uppfattning om hur svår utmaningen är och den andra faktorn är personens uppfattning om 

sina egna förmågor att ta hand om och kunna lösa denna utmaning. Det måste finnas en balans 

i relationen mellan dessa två faktorer för att en person ska kunna uppleva flow. Vid 

situationer av obalans kan personer känna ångest för att de upplever att de saknar kompetens 

för att kunna slutföra aktiviteten eller tvärtom, känna ointresse eller tristess för att utmaningen 

upplevs som alldeles för enkel (Giasiranis & Sofos 2016).   

För att kunna mäta nivån av flow brukar man vanligtvis utgå ifrån nio olika faktorer som 

enligt Jackson & Csikszentmihalyi (1999 refererad i Giasiranis & Sofos 2016) är relaterade 

till flow-tillståndet. Dessa är: (1) en balans mellan utmaning och förmåga, (2) balans mellan 

individens handlingar och medvetande, (3) tydliga mål – individen vet vad hen ska göra, (4) 

entydig återkoppling – när individen omedelbart vet om hen uppnått målen, (5) 

koncentrationsnivån, (6) känsla av kontroll, (7) förlust av självmedvetenhet, (8) 

tidsuppfattningen och (9) värderingen av själva aktiviteten. Dessa använder Giasiranis & 

Sofos (2016) för att utreda om det fanns någon synlig skillnad mellan kontroll- och 

experimentgruppen, vad det gäller dessa faktorer samt hur stora dessa skillnader var. 

Efter det första deltestet fanns ett resultat som visar på att de flesta deltagarna i 

kontrollgruppen upplevde ångest, den näst största andelen upplevde ointresse och resterande 

befann sig i ett flow-tillstånd, dock bestod denna grupp av den minsta andelen deltagare. Efter 

det andra deltestet upptäcktes en förändring i deltagarnas psykologiska sinnestillstånd. Trots 

att samma andel deltagare befann sig i upplevelser av ångest, hade procentsatsen bland 

deltagare inom flow-tillståndet ökat och andelen deltagare som upplevde ointresse hade 

minskat. Utifrån det sista testet, vilket utgjordes av 36 frågor, kan man se att flera av 
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deltagarna som upplevde flow inte bara hade den upplevelsen under aktiviteten, utan även 

rent generellt under skoldagen. Av 20 deltagare befann sig ca hälften inom flow (Giasiranis & 

Sofos 2016).  

Liknande resultat visade sig även i experimentgruppen, som vid det första deltestet visade att 

9 personer kände ångest, 9 personer kände ointresse och 4 personer upplevde flow. Vid det 

andra deltestet var ångest och ointresse fortfarande de dominerande grupperna, dock angavs 

en lägre grad av deltagarna än tidigare. Andelen personer i flow-tillstånd ökade och bland 

dessa angav två personer i en hög grad på den femgradiga skalan, vilket var ett resultat som 

skilde sig från kontrollgruppen. Resultatet av det sista testet i experimentgruppen visar på en 

lite större andel elever som upplevde flow, under aktiviteten och generellt, men det var ingen 

extrem skillnad (Giasiranis & Sofos 2016).  

Slutligen gjordes en analys av gruppernas sluttest utifrån de flow relaterade faktorerna, som 

redogjordes för ovan. Analysen visade på att det fanns en del stora skillnader mellan de två 

grupperna. Skillnaderna visade sig utifrån fem av de nio flow relaterade faktorerna, och 

genom Giasiranis & Sofos (2016) artikel framgår det tydligt att experimentgruppen hade 

högre siffror inom alla dessa fem faktorerna. Detta innebär ett bättre resultat eftersom det 

genererar en högre sannolikhet för framträdelsen av flow hos deltagarna.  

Sammanfattningsvis kan man säga att Giasiranis & Sofos (2016) studie visar på att AR-

tekniken hjälper eleverna att uppleva sinnestillståndet flow, vilket i sin tur också hjälper dem 

att förbättra sina skolprestationer. Vår uppfattning är att det finns samband mellan 

sinnestillståndet flow och Vygotskys proximala utvecklingszon (Arevik & Hartzells 2014). I 

vår analys ser vi hur de båda koncepten på liknande sätt lyfter fram en viss balansnivå som 

man menar är eftersträvansvärd för individer att nå, när de upplever och hanterar olika typer 

av situationer. Skillnaden är att flow har ett mer emotionellt fokus, medan Vygotskys koncept 

är mer fokuserat på lärande i relation till utveckling av förmågor och kunskaper. Vår 

uppfattning är att de båda koncepten tillsammans kan fungera fördelaktigt för varandra.   

7. Analys 
I ovanstående avsnitt presenterades en sammanställning av de kategorier som analyserats fram 

från huvudkällornas resultat. Dessa kategorier att utgöra en central roll i följande kapitel, då 

de utgör utgångspunkten för analysen. Nedanstående kapitel syftar till att besvara 

frågeställningen baserat på den analys som gjorts under detta arbete. Varje fråga utgör en 

separat del av kapitlet, men innehållet kopplas samman genom de diskussioner som äger rum.    
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7.1 Vad har AR-tekniken för inverkan på elevers lärande? 
I enighet med tidigare forskning (Akçayir & Akçayirs 2016) visar även vår analys på att AR-

tekniken har en positiv inverkan på elevers lärande. Detta ser vi genom en stärkt motivation 

och förbättrad attityd till undervisning – en uppfattning som delas av alla våra inkluderade 

studier.  

Baserat på ett helhetsperspektiv av de inkluderade studierna anser vi att implementeringen av 

tekniken visar på en ökad motivation, som man inte kan se vid brukandet av andra 

pedagogiska redskap. Varför ökar tekniken elevers motivation? Svaret kommer att variera 

beroende utifrån vilken forskare vi söker stöd ifrån. Medan vissa anser (Hung, Chen & Huang 

2017) att det beror på ett ökat intresse, tror andra (Chen, Chou & Huang 2016., Meryem 

Yilmaz & Goktas 2016) att det beror på hur tekniken låter eleverna integrerar med 

verkligheten. Cheng (2017) menar att det är en avsaknad av kognitiv belastning och kognitiv 

ansträngning som stärker motivationen. En ytterligare faktor, enligt vår tolkning, är att det 

helt enkelt kan bero på att man erbjuder elever en mer varierad undervisning. Flera forskare 

(Cheng 2017., Hung, Chen & Huang 2017., Chen, Chou & Huang 2016) har även iakttagit en 

förbättrad attityd. Dels vad det gäller elevernas relation till ämnet de valt att studera och dels 

generellt vad det gäller elevers inställning till lärandeaktiviteter. Vår uppfattning är att det 

troligtvis är alla dessa faktorer som gemensamt bidrar till de positiva effekterna vi kan se på 

lärandet.  

Studierna visade även på att kunskapsproduktionen ökade (Hung, Chen & Huang 2017), men 

enligt vår tolkning varierade ökningen beroende på inom vilket ämne studien genomfördes 

och hur forskarna valde att arbeta med AR-tekniken. Utifrån studierna kan man se en skillnad 

gällande kunskapsproduktionen beroende på vilken typ av kunskap man haft syfte att fokusera 

på. Om man arbetar med lärande utifrån kvantitativ kunskap likt Hung, Chen & Huangs 

(2017) arbete, kommer inte kunskapsproduktion genom AR-verktyg ha något markant 

skillnad i förhållande till mer traditionella verktyg. Om man däremot tänker kring lärande 

med syftet att elever får använda och utveckla sina förmågor kommer man att se en betydligt 

större framgång. Detta kan vi se utifrån Giasiranis & Sofos (2016) arbete med problemlösning 

eller Meryem Yilmaz & Goktas (2016) arbete med narrativ förmåga, vilket involverade 

kreativt skrivande. 

I linje med Cheng (2017) delar vi uppfattningen att det finns en korrelation mellan motivation 

och attityd. Motivation hos elever kommer sannolikt att leda till mer positiva känslor och 

därmed en positivare attityd och vice versa. Baserat på innehållsanalysen av våra källor 
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upplever vi att det även finns en relation mellan de ovanstående två faktorer och 

kunskapsproduktionen, då till exempel Hung, Chen & Huang (2017) i sin studie diskuterar 

hur intresset och motivationen kan ha påverkat utfallet vid deras kunskapsmätningar. Med 

detta menar de att effekten som motivation och attityd hade på kunskapsproduktionen kan ha 

berott på elevernas nyfikenhet angående tekniken, då det i flera fall var första gången de kom 

i kontakt AR-undervisning.  

7.2 Vilka utmaningar finns vid implementeringen av AR-tekniska verktyg? 
Likt tidigare forskning (Akçayir & Akçayirs 2016) har vi sett en del utmaningar vad det gäller 

själva användningen av tekniken. För att kunna utnyttja den potential som AR-tekniken har 

måste eleverna ges tid till att dels bekanta sig med verktyget och dels bruka verktyget.  En 

annan aspekt av användningssvårigheter ur en lärares perspektiv är att tekniken kan utgöra ett 

problem, på grund av att utformningen av programmen saknar en pedagogisk grund. Detta 

resonemang kan vi se i artiklar som Chen, Chou & Huang (2016) där de påpekar vikten av 

stödstrukturer inom AR-program. Till exempel genom att beskriva kopplingen mellan olika 

koncept. En lösning på denna problematik kan vara att lärarna utvecklar sina egna AR-

program, men i det avseendet kan det råda en utmaning angående teknisk kunskap. Även om 

programmen har anpassats för att det ska vara enklare att utforma sina egna program i 

utbildningssyfte, anser vi att det krävs viss grundläggande teknisk erfarenhet.  

En ytterligare utmaning för implementeringen av AR-tekniken har med motivationen att göra. 

Trots att vi ser att det finns mycket som stärker både motivation och attityd måste man också 

vara medveten om att tekniken fortfarande är ett relativt nytt fenomen inom den didaktiska 

kontexten, vilket väcker frågan – vart är motivationen riktad? Är motivationen riktad mot 

tekniken eller kunskapsstoffet? En problematik som diskuteras av Cheng (2017) är att 

intresset för tekniken kan vara större än motivationen för själva ämneskunskaperna inom 

arbetsområdet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, men det skapar en risk för 

att elever lägger tid och fokus på fel del av undervisningen. Å andra sidan menar Cheng 

(2017) att ett intresse för tekniken också är en förutsättning för att eleverna ska intressera sig 

för kunskapsstoffet.  

En tanke vi delar med Cheng (2017) är att det finns risk för att effekten av AR-tekniken 

minskar när eleverna blir mer bekanta med den presentationsformen. Vad händer egentligen 

när AR-tekniken till slut blivit ett etablerat arbetssätt inom skolan? Enligt de studier vi har 

arbetat med framgår ett stort intresse av undervisning med hjälp av tekniken, men i enighet 

med de resultat som studierna visar på anser vi att nyfikenheten för tekniken är beroende av 
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lärarnas pedagogiska kompetens. Med detta menar vi att vår didaktiska kreativitet är 

avgörande för bibehållandet av de positiva effekterna. Cheng (2017) pekar även på att vikten 

av att hela tiden fortsätta utveckla AR-programmen.  

I Akçayir & Akçayirs (2016) tidigare analys redogjorde forskarna även för två andra typer av 

utmaningar. Den ena var kognitiv överbelastning, vilket var en effekt som de menade att flera 

forskare var oense om. Vissa ansåg att AR-verktygen var för komplexa för eleverna, medan 

andra ansåg det motsatta. Utifrån vår analys har vi inte upplevt att det råder någon oenighet 

kring den aspekten. Vi har heller inte tagit del av något resultat som visar på att detta varit ett 

problem för deltagarna i de olika studierna. Snarare visar Chengs (2017) studie på att den 

mentala belastningen kan minska med hjälp av AR-verktyget.  

Den andra utmaningen Akçayir & Akçayirs (2016) redogjorde för var tekniska svårigheter. 

Detta berodde på att flera forskare hade upplevt att GPS-systemen inte placerade användaren 

på rätt plats vi rätt tillfälle, vilket är en aspekt som vi inte kunna analysera i vårt arbete. Detta 

på grund av att våra inkluderade studier endast var baserade på marker-based AR-teknik. En 

anledning till detta kan vara våra avgränsningar vid litteratursökningen, men det skulle också 

kunna vara ett tecken på att man i dagsläget arbetar mest med marker-based AR-teknik på 

grund av att det är det mest väl fungerande arbetssättet.  

7.3 Hur kan implementeringen av AR-tekniken analyseras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv? 
En kritik som lyfts mot Vygotskys proximala utvecklingszon är att den har utgångspunkt i ett 

idealistiskt synsätt. Man menar att teorin förutsätter att någon med mer kompetens ska kunna 

hjälpa något med mindre kompetens, vilket inte alltid behöver vara fallet. Enligt Tudge (1990) 

har vissa ansett att den sociokulturella teorins beskrivning av den proximala utvecklingszonen 

utgör en orealistisk bild av verkligheten och att det finns andra påverkansfaktorer man måste 

ta hänsyn till (Tudge, 1990). En av dessa faktorer skulle kunna vara det psykologiska 

sinnestillståndet flow, som utifrån Giasiranis & Sofis (2016) studie har en stor betydelse för 

elevers skolprestationer. För att elever ska kunna befinna sig i denna psykologiska situation 

krävs en balans mellan vad elever upplever är för lätt och för svårt i relation till deras 

förmågor. För liten utmaning genererar ointresse och för stor utmaning genererar ångest, vilka 

båda är känslor som kan utgöra hinder för lärandet (Giasiranis & Sofos 2016). Likt 

uppfattningarna om den proximala utvecklingszonen finns alltså tankar kring en nivå, där 

elever ses ha mest potential för att utvecklas (Arevik & Hartzell 2014).   
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Vår uppfattning är att det finns en samband mellan flow och den proximala utvecklingszonen 

och att dessa två koncept tillsammans kan ge en mer nyanserad bild av vad som sker i 

praktiken. Likt Giasiranis & Sofos (2016) tänker vi att emotionella upplevelser har stor 

påverkan för huruvida en person är mottaglig och närvarande nog, för att kunna ta till sig 

olika typer av kunskap. Utifrån detta resonemang är vår tolkning att det finns en ömsesidig 

beroendeställning i relationen mellan de två koncepten. Flow kommer att ha betydelse för hur 

elever presterar inom den proximala zonen och den proximala zonen kommer att påverka 

graden av flow. Om en elev till exempel upplever mycket ångest under en lärandeaktivitet och 

tvivlar på sina förmågor att kunna slutföra uppgiften, är det mer sannolikt att denna tappar 

fokus och känner sig stressad. En sådan situation kan leda till att eleven inte kan ta till sig 

kunskapsinnehållet på ett produktivt sätt, vilket i förlängningen också kommer att påverka 

elevens utveckling inom den proximala zonen. Ett annat tänkbart scenario är att en elev som 

får hjälp av en mer ”kunnig” elev kan uppleva att de tillsammans har bättre förmågor att lösa 

utmaningen, vilket bidrar till att det ökar graden av flow.    

Det handlar alltså inte bara om att försöka skapa en utvecklingszon som matchar en persons 

mätbara kunskapsnivå (Arevik & Hartzell 2014), utan också hur personen själv upplever 

situationen och vilka förmågor denna anser sig ha för att slutföra aktiviteten (Giasiranis & 

Sofos 2016).  Med hjälp av AR-tekniken kan man öka graden av flow och därmed också bidra 

till att eleven presterar bättre inom den proximala utvecklingszonen.  

En annan funktion som AR-baserade verktyg kan ha inom den didaktiska kontexten är att de 

kan fungera som schaffolding (Wood, Bruner & Ross 1976) för elevers lärande. Detta 

innebär, inom ett sociokulturellt perspektiv, att läraren skapar olika stödstrukturer i syfte att 

stötta elever i uppgifter som egentligen ligger bortom deras nuvarande kompetens. 

Stödstrukturer kan innebära ett samarbete mellan elev och elev, som vi talade om ovan, eller 

mellan elev och lärare. De kan också skapas genom att använda olika pedagogiska verktyg. 

Sådant stöd leder inte enbart till att eleven klara att slutföra uppgiften, utan också att eleven 

suggestivt utvecklar kompetensen att klara liknande aktiviteter helt själv i framtiden (Wood, 

Bruner & Ross 1976).    

Exempel på hur man har arbetat med AR-verktyg som stödstrukturer ser vi i Chen, Chou & 

Huangs (2016) arbete med konceptkartorna av näringskedjan. Förutom att bara använda sig av 

virtuella 3D-objekt med tillhörande text, som många andra AR-program gör, adderade dessa 

forskare även virtuella symboler som visade på kopplingarna mellan de olika arterna. Dessa 

utgjordes i form av linjer i olika färger och frågetecken som eleverna kunde trycka på för att 
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få tillgång till animationer av händelseförloppet (Chen, Chou & Huang 2016). Syftet med 

dessa var att de skulle stödda eleverna i deras tänkande och att öka förståelsen för vilken 

funktion djuren fyller i relation till varandra. En ytterligare aspekt av hur AR-programmet 

stöttade elevernas lärande skedde genom att näringskedjan var uppdelad i olika mappar. 

Eleverna fick alltså inte tillgång till hela näringskedjan på en gång. Detta var ett medvetet 

beslut av forskarna som menade att hela näringskedjan skulle ha utgjort för mycket intryck på 

en gång (Chen, Chou & Huang 2016). Vår uppfattning är att ett sådant arbetssätt fungerar som 

en stödstruktur i sig. Det möjliggjorde också för eleverna att få välja i vilken ordning de ville 

arbeta med de olika koncept-kartorna och skapade därmed en mer individanpassad 

lärandemiljö. Eleverna blir inte låsta vid en viss tankestruktur, utan får en mer aktiv roll i 

deras egna kunskapsproduktion.  

Meryem Yilmaz & Goktas (2016) studie med narrativ förmåga och kreativt skrivande ser vi 

en annan typ av arbete med stödstrukturer, där de 3D-visuella presentationerna av 

karaktärerna hade som syfte att stötta elevernas i deras skrivande. Varför leder dessa 3D 

modeller till ett så pass positivt resultat som det gör, i jämförelse med mer konventionella 2D 

kort? Ett svar på denna fråga skulle kunna redogöras för med hjälp av den så kallade 

praxismodell, som Arevik & Hartzell (2014) presenterar. Enligt den praxismodellen finns tre 

olika nivåer av kunskap – A, B och C, där A-nivån utgör grunden för de andra två nivåerna. 

Inom denna nivå placerar man konkreta upplevelser av ett visst fenomen och menar att det är 

dessa som bygger grunden för de mer komplexa språkkunskaper som manifesterar sig i nivå B 

och C (Arevik & Hartzell 2014).  Nivå B representerar den kvantitativa kunskapen, till 

exempel kunskapsstoff och beskrivningar, och nivå C representerar den kvalitativa 

kunskapen. Vilket utifrån denna modell definieras som bland annat tankekvalité, 

ämnesstrukturer m.m. (Arevik & Hartzell 2014). 

De tre olika nivåerna som presenteras i ovanstående stycke kan anses irrelevanta när det 

kommer till stödstrukturer. Det vi däremot menar är att nivåerna är väldigt centrala för att 

förstå vilka fördelar AR-tekniken kan bidra med i relation till stödstrukturer, framförallt ser vi 

dessa inom nivå A. Det vi menar i detta sammanhang är att nivå A utgör grunden för 

begreppskunskapen och därmed skapar förutsättningar för de andra nivåerna, även om de 

existerar i tandem med varandra (Arevik & Hartzell 2014). Eleverna behöver uppleva ett 

koncept innan de försöker att förstå det och det är där teknikens potential tydliggörs som 

mest. I den studie utförd av Meryem Yilmaz & Goktas (2016) presterade de elever som 

använde 3D representationer av deras karaktärer bättre, än de elever som använde sig av 
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vanliga bildkort. Detta menar vi kan vara fallet i och med den konkreta upplevelsen som 

elever tillgavs i AR experimentet, och som inte var lika närvarande i för de som använde 2D-

kort. Den konkreta upplevelsen upplever vi hjälpte elever att visualisera sina karaktärer, och 

med andra ord skapade detta en konkret bild av dem. Nivå A av praxismodellen var därmed 

introducerad och avklarad och baserat på detta kunde de utveckla sina karaktärer i 

berättelserna. 

Skillnaden mellan eleverna som använde sig av AR-teknik och de som inte gjorde det var 

stor, och detta vill vi argumentera har att göra med det sätt som barnen kunde visualisera sina 

karaktärer. Eftersom att skillnaden var så pass stor som den var, trots att endast nivå A var den 

som förändrades enligt praxismodellen anser vi tyder på vikten av nivå A och därmed vikten 

av visualiseringsteknik. Betydelsen av tekniken är något som vi vill förlänga till att båda 

involvera nivå B och C, i den betydelsen att upplevelse möjliggör för kvantitativ och 

kvalitativ kunskap. Den kvantitativa förmågan när det kommer till att använda språket var 

något som studien t.om. mätte i from av mängd adjektiv och mängd olika adjektiv. Den 

kvalitativa förmågan å andra sidan tolkar vi som den kreativitet som eleverna uttryckte, men 

också deras narrativa förmåga. Ytterligare en studie där vi upplever detta vara fallet är den 

studien utförd av Chen, Chou & Huang (2016) där för att skapa förståelse av de olika 

kopplingarna i ekosystemet har eleverna möjlighet att inte bara läsa om de olika kopplingarna, 

utan att även uppleva dessa kopplingar. Eftersom eleverna får en konkret upplevelse av 

händelseförloppet kan de sedan applicera detta på den begreppskunskap som följer. 

Vad har då detta att göra med det sociokulturella perspektivet och dess olika begrepp? Utöver 

det faktum att Arevik & Hartzell (2014) bygger praxismodellen på teoretisk grund menar vi 

att upplevelserna i sig kan agera som stödstrukturer för elevers lärande. När en elev uppnår A-

nivån av praxismodellen möjliggörs en balansering av kvantitativ och kvalitativ kunskap. Om 

eleverna ges i uppgift att försöka förstå ett koncept som de inte har någon erfarenhet av 

behöver eleverna uppleva innan de uppnår förståelse. Utan upplevelse består uppgiften annars 

endast av kvantitativ kunskapsreproduktion (enligt nivå B) eller kvalitativ 

innehållskomplexitet (enligt nivå C) (Arevik & Hartzell 2014).  

För att vidare koppla detta sammanhang till en sociokulturellt perspektiv menar vi att 

upplevelsen i sig kan agera som en stödstruktur inom den proximala utvecklingszonen. 

Upplevelsen behövs i begreppsbaserad undervisning för att både undvika kvantitativ 

kunskapsreproduktion och kvalitativ innehållskomplexitet. Existensen av denna stödstruktur 

kan i sin tur hjälpa eleverna att uppnå förståelse som antingen varit för komplex eller för 
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reproduktiv. Med hjälp av upplevelsen som AR-tekniken medför rör sig eleverna närmare 

deras proximala utvecklingszon, antingen från ett sammanhang där viss kunskap är för simpel 

eller för komplex. 

Kopplingen mellan A nivån i förhållande till de andra nivåerna tyder på betydelsen av själva 

upplevelserna i sig, men hur bör dessa upplevelser kompletteras för att anses vara effektiva? 

För det första menar vi att det handlar om den interaktivitet som råder i det fysiska kulturella 

redskapet som har betydelse. I de studier som vi har undersökt visas ett tydligt resultat på att 

de sammanhang där eleverna har haft möjlighet att på något sätt interagera med karaktärerna, 

oavsett verbal eller icke-verbal kommunikation, har visat på bäst resultat. Vi menar att den 

potential som existerar med AR-teknologin utgörs bland annat av det kommunikativa 

elementet som redskapet erbjuder. Säljö (2014) skriver är det är via språket som vi skapar 

förståelse angående vår omvärld i gemenskap med andra människor. Det argument vi vill föra 

är att detta resonemang går att förlänga till interaktivitet och kommunikation med 

kunskapsmaterialet. Innan eleverna tar del av det kunskapsinnehåll som bearbetas med hjälp 

av AR-verktyg kan de ha en grundläggande uppfattning av konceptet. Det är under 

undervisningsmomentet där eleverna sedan får experimentera utifrån deras språkliga 

kulturella redskap, vilket innebär: ”… en symbol, ett tecken eller ett teckensystem (Säljö 

2014, 299), som elever ges möjlighet att mediera deras vardagliga kunskap med vetenskaplig 

sådan. Det är med detta i åtanke som eleverna behöver ges rätt förutsättningar för att 

mediering ska ske, något som erbjuds i studien utförd av Meryem Yilmaz & Goktas (2016). 

Eleverna bearbetar det vetenskapliga begreppet vänskap genom att skapa en egen berättelse. 

Under detta arbete behöver de använda kunskaper kring vardagliga koncept. Eleverna kan ha 

en uppfattning om vad vän är, men inte ha utvecklat den abstrakta nivån av kunskap som 

praxismodellen visar på i nivå-C. För att eleverna därmed ska uppleva en gynnsam mediering 

(dvs att de stärker sin kunskap och förståelse av de vetenskapliga begreppen) behöver de ges 

möjlighet att via kommunikation experimentera med sambandet mellan vardagliga begrepp 

och vetenskapliga. Sådan möjlighet ges eleverna i Meryem Yilmaz & Goktas (2016) studie 

och vi upplever att eleverna därav tillgavs rätt förutsättningar för att uppleva mediering. 

Avslutningsvis vill vi hävda att AR-tekniken kan agera som en länk mellan eleven och dennes 

omvärld och att tekniken kan erbjuda en mer praktisk metod att bemöta olika världsfenomen, 

till skillnad från traditionella 2D redskap. 
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8. Slutsatser 
Utifrån vår kvalitativa innehållsanalys, som redogjordes för i förra kapitlet, har vi dragit 

slutsatsen att AR-teknik som ett pedagogiskt verktyg kan ha flera positiva effekter på både 

elevers lärande och kunskapsutveckling. Hur tekniken har påverkat elevers lärande kan vi se 

genom att AR-verktygen har bidragit till en ökad motivation och en positivare attityd gällande 

både undervisningsaktiviteter och ämnesinnehåll. Bland de inkluderande författarna fanns en 

konsensus kring att tekniken i detta avseende varit överlägsen i jämförelse med andra 

traditionella undervisningsverktyg. Dock menar vissa (Cheng 2017) av författarna att detta 

inte behöver bero på tekniken i sig, utan att detta kan förklaras genom nyhetens behag eller 

vara en följd av de positiva effekter som kommer av ett mer varierat arbetssätt. En annan 

aspekt som både tidigare studier (Akçayir & Akçayir 2016) och vår analys funnit är att AR-

tekniken möjliggör förbättrade förutsättningar för interaktion mellan elever och läromedel. 

Det skapar också en aktivare roll för elever under lärandeaktiviteterna och ger dem chans att 

delta i deras egna kunskapsutveckling (Hung, Chen & Huang 2017). Studierna visade även på 

att tekniken hade en inverkan på kunskapsutvecklingen hos deltagarna. Det var dock ett 

varierande resultat mellan de studierna som undersökt sådana aspekter av undervisningen. Vår 

uppfattning är att AR-tekniken bidrar med mer positiva effekter vad det gäller kvalitativ 

kunskap, som att utveckla förmågor, än när man fokuserar på kvantitativ kunskapsproduktion.   

Trots att analysen visat på många fördelar vid implementeringen av AR-teknik finns det också 

forskare som ser en del utmaningar. De mest framträdande ur vår analys är svårigheter som 

kan uppstå i samband med användningen av tekniken. Den första aspekten beror på 

ramfaktorer. För att elever och lärare ska kunna utnyttja teknikens potential måste de ges tid 

till att bekanta sig med verktyget och lära sig att bruka detta. Sådan tid finns inte alltid att 

tillgå, vilket gör att det finns risk för att detta kommer gå på bekostnad av den schemalagda 

undervisningstiden. Den andra aspekten beror på att utformningen av AR-programmen ofta 

saknar en pedagogisk grund, vilket skapar en utmaning för läraren (Chen, Chou & Huang 

2016). En ytterligare utmaning kan komma att uppstå när tekniken blivit mer etablerad som 

undervisningsmetod, då motivationseffekten riskerar att avta. Med detta i åtanke lyfter Cheng 

(2017) fram vikten av att hela tiden fortsätta utveckla AR-programmen, vilket ställer höga 

krav på lärarnas pedagogiska kompetens och kreativitet.  

Slutligen visar vår analys på att AR-teknik kan främja elevers utveckling inom den proximala 

zonen genom att ge ökade förutsättningar för det psykologiska sinnestillståndet flow 

(Giasiranis & Sofos 2016) och bidra med stödstrukturer, som stöttar eleverna i att klara av 
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uppgifter och situationer som egentligen ligger bortom deras egna förmåga. Vi ser också hur 

de konkreta upplevelser som tekniken erbjuder kan möjliggöra ett samspel mellan den 

kvantitativa och kvalitativa kunskapen utifrån praxismodellen, vilket är viktigt för 

begreppsutvecklingen enligt det sociokulturella perspektivet (Arevik & Hartzell 2014). 

Sammanfattningsvis kan man säga att AR-tekniken hjälper elever att mediera omvärlden och 

tack vare teknikens interaktiva karaktär skapar detta ett möte mellan eleverna och 

kunskapsstoffet, som andra visuella redskap har svårt att erbjuda. 

8.1 Vidare forskning  
Eftersom de inkluderade studierna för denna litteraturanalys hade störst bidrag från studier 

utförda i Asien, speciellt Taiwan, är dess resultat inte nödvändigtvis något som kan 

representera hur implementeringen av AR-teknik skulle te sig inom det svenska skolsystemet. 

Vår upplevelse, baserat på både den systematiska och den manuella litteratursökning vi 

genomförde, är att det råder en väldig avsaknad av studier som visar på AR-teknikens effekter 

i förhållande till de svenska läroplanerna. Det skulle vara intressant att ta del av forskning 

som undersökt vilken inverkan AR-tekniken kan ha på elevers lärande och 

kunskapsproduktion, i relation till läroplanernas centrala innehåll och kunskapsmål. Till 

exempel i förhållande till de fem förmågor, som enligt Göran Svanelid (2014), genomsyrar 

läroplanerna från förskolan upp till gymnasiet.  

Utöver detta anser vi att det även skulle vara relevant för det svenska skolväsendet, om det 

tillkom forskning, då man arbetat med AR-teknik med ett ämnesdidaktiskt fokus. Detta för att 

bidra med resultat som kan ge mer handfasta riktlinjer för det praktiska genomförandet av 

tekniken. Till exempel genom att utforska och utvärdera nya arbetssätt och material för AR-

baserad undervisning. Detta skulle även vara ett intressant tillskott för den internationella 

forskningen, dock handlar det på denna nivå snarare om en jämnare fördelning mellan 

skolämnen. I dagsläget finns mycket forskning inom naturvetenskapliga eller tekniska 

ämnesområden, men betydligt mindre utbud av studier inom samhällsvetenskapliga ämnen 

eller språk.  

Slutligen anser vi att AR-teknikens funktion skulle behöva undersökas vidare i samband med 

olika typer av gruppkonstellationer. Till exempel inom mindre elevgrupper eller i 

helklassundervisning. De inkluderade studierna för vårt arbete har bara behandlat och 

redovisat resultat från AR-teknik i relation till enskilt arbete. För vidare forskning kan det 

därmed vara gynnsamt att undersöka teknikens effekter i en mer social kontext. Det hade 

också varit intressant att undersöka tekniken utifrån andra lärandeteorier. Till exempel social 
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kognitiv teori, som har ett större fokus på elevers lärande genom observation. Det vore bland 

annat intressant att studera teknikens funktion vid modellinlärning som, enligt Albert 

Bandura, är viktigt för elevers lärande, anpassningsförmåga och motivation (Woolfolk 2014).  
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