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Abstract: 
I detta examensarbete har en studie genomförts om hur digitala läromedel och 

verktyg används inom NO- och teknikundervisningen av lärare i en kommunal 

1:1-högstadieskola, samt vilka erfarenheter de skaffat sig genom användandet.  

 

En utgångspunkt har varit att studera drivkrafterna för användningen av digitala 

resurser i skolan, där teknikutvecklingen i samhället samt krav på förbättrade 

utbildningsresultat är några exempel. Vidare görs en genomgång av tidigare 

forskning som behandlar teknikutvecklingen i skolan, digitala resurser samt studier 

av 1:1-skolor. Den teoretiska utgångspunkten har varit att betrakta lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv, och hur vi lär oss med stöd av olika multimodala, 

medierande tekniker.  

 

Föreliggande studie har bestått av kvalitativa intervjuer samt klassrums-

observationer, där det insamlade textmaterialet analyserats med innehållsanalys 

som metod. Resultaten visar att lärarna överlag är positiva till de digitala 

resurserna och ser fördelar, utvecklingsmöjligheter och upplever bättre möjligheter 

till lärande. Det visuella, tredimensionella perspektivet som digitala resurser kan 

möjliggöra, kan ge elever en bättre förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen 

och sammanhang. Det råder samsyn kring utmaningar, som främst berör tekniken, 

där back-up behövs om denna krånglar, samt att verktyg som mobiltelefoner kan 

vara distraherande och störande i klassrummet. Inställning, erfarenhet och kunskap 

är viktiga faktorer, och lärarna poängterar vikten av kompetensutveckling. 
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1. Inledning 
Vi lever i dag i ett samhälle med en ökad digitalisering inom många områden. 

Datorer har blivit oumbärliga och smarta mobiltelefoner används inte längre bara 

för att kommunicera och skaffa sig information med, utan används för ekonomiska 

transaktioner, för identifikation, som färdbiljetter och till olika medietjänster för att 

nämna några exempel. IT1-samhället avspeglas även i skolans värld, där 

informationsteknologin i undervisningen ökat i snabb takt under de senaste åren. 

Allt fler skolor köper in datorer eller andra digitala verktyg till sina elever och 

skolutveckling genom olika IT-satsningar är vanligt förekommande (Skolverket 

2016a, s.3). Många lärare ser också att digitaliseringen kan ge bättre möjligheter 

att anpassa undervisningen för eleverna, mot bakgrund av de olika behov och 

förutsättningar som råder i klassrummet (Skolverket 2016a, s.83). Skolverket har 

sedan 2009, på regeringens uppdrag, genomfört undersökningar om skolans 

digitalisering genom att följa upp vilken tillgång elever och personal har till 

digitala verktyg, och hur de bedömer sin digitala kompetens. Den senaste 

rapporten, som presenterades i mars 2016, visade att antalet datorer och surfplattor 

ökat kraftigt i skolan och att tillgången till IT-utrustning blivit bättre. Trots detta 

upplevde inte eleverna att deras IT-kompetens blivit bättre. Det bedömdes även 

finnas stora olikheter mellan skolorna när det gäller tillgång på digitala läromedel, 

och lärarna uppgav, enligt rapporten, att de fortfarande hade ett stort behov av 

kompetensutveckling (Skolverket 2016a, s.3-6). Vidare presenterade Lärarnas 

Riksförbund (LR) i september 2016 en undersökning om lärarnas syn på digitala 

läromedel, vilken delvis bekräftade skolverkets rapport. Dock gav LR:s 

undersökning en relativt negativ bild av det ”digitaliserade klassrummet”, och 

menade att ”lärarna lämnas vind för våg i sitt arbete med IT i skolan” (Lärarnas 

riksförbund 2016, s.3). I debatten i media kring skolornas IT-satsningar har både 

fördelar och nackdelar ventilerats, under rubriker av typen ”Ont om digitala 

läromedel i skolan” (Jelmini 2014), ”Ny rapport: Skolor slopar böcker för köp av 

datorer” (Thurfjell 2015) och ”Digitala läromedel ger mer undervisningstid” 

(Fleischer 2015). 

 

Som blivande NO-lärare, har jag under mina VFU-perioder sett att digitala verktyg 

kommer in och används allt mer inom NO-undervisningen. Som en avslutande del 

av min utbildning vid Högskolan Dalarna, har jag därför genomfört en studie kring 

lärares användning av digitala läromedel och verktyg inom NO-undervisningen2 i 

en kommunal högstadieskola. I den aktuella skolan hade IT-området, samt 

införandet av digitala läromedel och verktyg, en framträdande plats i skolans 

utvecklingsplan. En tidigare genomförd förstudie kring IKT3 blev också en av 

utgångspunkterna till föreliggande examensarbete. Syftet med arbetet har varit att 

undersöka hur olika typer av digitala läromedel och verktyg används av en grupp 

NO-lärare inom deras undervisning under en begränsad period, samt vilka 

erfarenheter de skaffat sig genom användandet.  

 

                                                 
1 IT är en förkortning för informationsteknologi. 
2 NO används som ett samlingsbegrepp för ämnena Biologi, Kemi och Fysik. 
3 IKT används som förkortning för Informations- och Kommunikationsteknologi.  
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2. Bakgrund  
Den studerade högstadieskolan är en så kallad 1:1-skola, vilket betyder att skolan 

tillhandahåller en surfplatta (Ipad) per elev, samt att alla lärare har både en egen 

dator och en surfplatta. Från kommunen finns en tydlig kravformulering kring att 

satsa på digitala läromedel, med det underliggande målet att förbättra elevernas 

måluppfyllelse. Skolans ledning har därför ambitiösa mål för hur digitala 

läromedel och verktyg ska bidra till att förbättra lärandet och den digitala 

kompetensen. Denna ambition ligger helt i linje med den nationella strategin för 

digitaliseringen av skolväsendet som Skolverket nyligen har tagit fram på uppdrag 

av regeringen, och som beskrivs närmare i punkt 2.3 nedan (Skolverket 2016, s. 2, 

6). 

 
2.1 Termer och begrepp  
Det är vanligt förekommande att begreppet digitala läromedel sammanblandas 

med digitala hjälpmedel och verktyg, som exempelvis datorer och surfplattor. En 

sökning på internet på begreppet ”digitala läromedel” ger ungefär 193 000 resultat. 

Det är tydligt att det egentligen inte finns en entydig förklaring till vad ett digitalt 

läromedel är, det finns heller ingen instans för utvärdering och kvalitetssäkring av 

läromedel generellt. För att kvalitetssäkra de läromedel som används, måste 

skolorna själva utvärdera och bedöma läromedlen. Enligt Skolverket finns det i 

dag ingen centralt fastställd definition av läromedel, och på Skolverkets hemsida 

beskrivs läromedel i generella termer som ”alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation” (Skolverket 2015). På sin hemsida använder Skolverket 

vidare, i flera av sina skrivelser, ett antal olika begrepp, som ”digitala verktyg”, 

”digitalisering”, ”lärverktyg”, ”digitala lärresurser”, ”IKT” och ”digitalt 

skolmaterial” för att ge några exempel. I denna studie åtskiljs begreppen digitala 

läromedel och digitala verktyg, enligt de förklaringar som ges nedan. I något 

sammanhang används begreppet digitala resurser, och då åsyftas både digitala 

läromedel och verktyg.  

 

Digitala läromedel 
I denna studie definieras digitala läromedel som multimodala och interaktiva 

läromedel med ett särskilt ämnesinnehåll, och som kan användas på elevernas 

datorer eller surfplattor. Med multimodal avses möjligheten att använda både text, 

bild och ljud och med interaktiv menas att läromedlet i sig ger möjlighet till 

återkoppling. Vidare ska läromedlet uppvisa en tydlig progression mot definierade 

lärandemål (Sjödén 2014, s.80). 

 

Digitala verktyg 
Digitala verktyg kan definieras både som hårdvara, i form av digitala redskap som 

används, och som mjukvara i form av olika programvaror. I denna studie 

avgränsas hårdvaran till datorer och surfplattor, och mjukvaran till den digitala 

anteckningsboken OneNote, samt den visuella, interaktiva produkten Sensavis4. 

Till hårdvaran i skolan hör även mikroskop med Wifi-anslutning, där det finns 

möjlighet att koppla mikroskopen till skolans datorer och surfplattor, vilket gör det 

möjligt för läraren att låta hela klassen följa med och se vad som visas i ett av 

mikroskopen.  

                                                 
4 Verktyget Sensavis hette fram till i början av januari 2017 ”The 3D Classroom”.   
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2.2 Beskrivning av digitala läromedel och verktyg 

I den högstadieskola, i vilken studien har ägt rum, använder man inom NO-

undervisningen läromedlet Spektrum (Liber AB) samt de digitala verktygen 

Sensavis och Microsoft OneNote. Man har även tillgång till digitala ljusmikroskop 

med Wifi-uppkoppling samt olika typer av digitala sensorer som kan användas vid 

laborationer och demonstrationer. Nedan ges kortfattade beskrivningar av de 

digitala resurser som används. 

 

Spektrum 
Spektrum är ett läromedel för all de tre naturorienterande ämnena Biologi, Fysik 

och Kemi. Läromedlet är i första hand avsett för högstadiet och det är utformat 

utifrån kursplanernas centrala innehåll för årskurs 7-9 i enlighet med Lgr 11 

(Skolverket 2011). Spektrum ges ut i bokform i en grundversion och i en mer 

lättläst version med ett något enklare innehåll, som kallas ”Spektrum Light”. 

Läromedlet finns även i digitala versioner, som Online-böcker. Själva faktaboken 

har samma struktur och kapitelinnehåll för både den digitala och den tryckta 

versionen. Varje avsnitt i faktaboken avslutas med ”Testa dig själv”-frågor, och 

varje kapitel avslutas med ”Finalen”, som bl.a. innehåller frågeställningar liknande 

de som kan finnas i de nationella ämnesproven.  I den digitala varianten av 

faktaboken finns ingen sidnumrering, utan man refererar till de olika kapitlen och 

avsnitten. Något man som lärare måste ha i åtanke om man använder den tryckta 

och den digitala boken parallellt. För att använda det digitala läromedlet måste 

användaren vara uppkopplad mot internet, dvs. det går inte att exempelvis läsa 

boken ”off-line”. Till skillnad mot den tryckta boken har det digitala läromedlet 

multimodala möjligheter. För att utnyttja de multimodala och interaktiva delarna 

använder eleverna sig av en så kallad ”webb-app”5 som hör till läromedlet. Denna 

gör det möjligt att träna på begrepp, att lyssna på texten, svara på frågor, se 

filmklipp och animationer samt att få översättningar av begrepp till andra språk, 

som exempelvis somaliska och dari. Spektrum tillhandahåller lärarhandledningar i 

form av nedladdningsbara filer. Där finns bl.a. underlag till pedagogiska 

planeringar, laborationer, demonstrationer, uppgifter, bilder, facit prov och 

bedömningsstöd (Liber AB 2016).  

 

Sensavis 
Sensavis är ett visuellt, digitalt verktyg som innehåller ämnesmoduler för biologi, 

kemi, fysik, teknik samt även matematik och geografi. Verktyget är utvecklat av 

ett svenskt företag med samma namn, Sensavis, och den första produkten för 

skolan lanserades under 2013. I dag används produkten enligt Sensavis i 36 länder 

och i mer än 550 skolor (Sensavis 2017). Verktyget, som primärt används för 

interaktiva 3D-visualiseringar, gick tidigare under namnet ”The 3D Classroom”. 

Verktyget innehåller olika tredimensionella, realistiska, animerade filmer och 

bilder av olika naturvetenskapliga fenomen och områden. Grundtanken är att 

”visualisera det abstrakta och förklara det komplexa”. Verktyget saknar text och 

ljud, med avsikten att göra verktyget mer flexibelt och interaktivt i och med att det 

inte är låst vid en viss terminologi. I stället kan läraren eller eleverna själva, och 

med egna ord, berätta eller förklara till bilderna. Läraren kan även dela ut 

bildsekvenser till eleverna, som t ex. kan skapa egna videos, spela in ljud och sätta 

                                                 
5 Med webb-app avses applikation, tillämpning eller program som kan laddas ner till en surfplatta 

eller mobiltelefon.   
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ord och text till vad de ser. På Sensavis hemsida säger företagets VD, Fredrik 

Olofsson, att ett av de viktigaste användningsområdena är att aktivera eleverna 

genom att de ges möjlighet att ”utforska, undersöka, samarbeta och skapa och på 

så sätt fördjupa och bredda sitt lärande” (Sensavis AB 2016). Det är dock 

fortfarande vanligare att läraren använder Sensavis som en inledning eller en 

introduktion till något visst naturvetenskapligt område.  Utvecklingen av nya 3D-

animerade bild- och filmsekvenser sker i snabb takt. Genom att använda 3D-

glasögon får eleven uppleva den tredimensionella effekten, vilket bidrar till en 

större förståelse. Inom ämnet biologi kan det t ex. handla om människokroppen, 

där det finns en stor mängd olika underkategorier, som att följa blodets väg genom 

hjärta och lungor, eller lära sig mer om celler och DNA. Det finns även möjlighet 

till interaktivitet. Genom att peka eller klicka på skärmen kan man rotera ett 

objekt, eller gå in och titta närmare i olika delar och deras funktion, som t ex. 

hjärtat eller lungorna i människokroppen. Ett annat exempel inom ämnet kemi är 

att få en bättre förståelse för de olika elementen i periodiska systemet, där atomer, 

protoner, neutroner och elektroner visualiseras (Sensavis AB 2016).  

 

OneNote 
Verktyget Microsoft OneNote är en internetbaserad plattform, som bland annat 

används för samarbete mellan lärare och elever. Det kan användas som en digital 

anteckningsbok, där elever och lärare kan skriva och samla anteckningar, lägga in 

texter, tabeller, filmer, bilder och länkar med mera, och dela innehållet med andra 

användare. Innehållet sparas som sidor för de olika ämnesområdena. Lärarna kan 

skapa en OneNote för t ex. Organisk kemi, där planering, laborationer, 

lektionsanteckningar, bilder, frågor, bedömningar etc. läggs in under olika flikar i 

anteckningsboken. Eleverna kan i sin tur föra anteckningar, rita, skriva in svar på 

frågor, göra laborationsrapporter, fotografera och lägga in bilder på 

tavelanteckningar samt spara allt som rör ämnesområdet i fråga på ett och samma 

ställe. De har även en länk till Onlineboken (Spektrum) inlagd i respektive 

OneNote. Vidare kan lärarna gå in i elevernas anteckningsböcker samtidigt som de 

används, och följa upp direkt i realtid hur eleverna arbetar. Lärarna kan även i 

efterhand följa upp hur eleverna svarat på frågor etc. samt ge återkoppling och 

kommentarer i samma dokument. 

 

Mikroskop och sensorer 
De digitala ljusmikroskopen som används vid skolan är av märket Motic och har 

levererats av Uppsalaföretaget Gammadata, som bl.a. riktat in sig på utrustning för 

naturvetenskaplig utbildning. Att mikroskopen är digitala, med Wifi-uppkoppling, 

innebär att elever och lärare kan ta upp det de ser i mikroskopet på sin surfplatta 

eller dator, och även spara bilden om de så önskar. Ett exempel från biologin är att 

läraren kan förbereda ett preparat av ett grönt blad, använda ett enda mikroskop 

och dela bilden med eleverna, som i sin tur kan studera bladets detaljer som t ex. 

dess klyvöppningar. Inom skolan finns även tillgång till olika typer av digitala 

sensorer, som t.ex. kan mäta temperatur. Ett exempel från fysiken är att mäta 

värmeöverföring i olika media över tid, och att direkt få fram diagram i sin dator 

eller surfplatta, vilket enligt lärarna vid skolan ger snabbare resultat och mer 

lektionstid till förklaring, analys och diskussion.  
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2.3 Digitaliseringen i samhället och skolan 
”När samhället förändras och blir mer komplext, uppkommer nya behov av att 

lära, och man måste därför organisera lärande och undervisning på nya sätt”  

(Säljö 2011, s.158). Många barn möter i dag en värld av teknologier och 

kommunikationsverktyg, som man lär sig samspela med och använda sig av. Så 

småningom tar de dessa för givna och ser dem som en naturlig del av vardagen 

(Säljö 2015, s.94). Användningen av artefakter6 som mobiltelefoner, datorer och 

läsplattor är lika självklar som papper och penna var för tidigare generationer 

(Säljö 2015, s.97-98).  Dock befinner vi oss fortfarande i en tid, där många lärare 

ännu inte har tillgång till, eller har lärt sig behärska den nya tekniken till fullo 

(Lärarnas riksförbund 2016, s.3-4). Många barn har heller inte samma materiella 

förutsättningar, och har därmed inte samma möjligheter att hänga med på samma 

sätt när det gäller digitala verktyg. Samhället kännetecknas av en snabb 

teknikutveckling inom informations- och kommunikationsområdet. Nya medier, 

digitalisering, globalisering och migration är faktorer som påverkar 

förutsättningarna för lärande. (Säljö 2011, s.170). Kraven på människors förmåga 

att hantera bl.a. teknik och information har ökat drastiskt, och för att möta denna 

utveckling måste skolan fokusera på kunskaper som är produktiva i många 

sammanhang och samtidigt blir en grund för framtida lärande (Säljö 2011, s.171). 

Som flera av skolans styrdokument också nämner, är några av de viktigaste skälen 

till att satsa på digitalisering av skolan, att verka för likvärdighet och att förbereda 

eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Trots att användningen av IT i 

skolan har ökat upplever många elever att deras IT-kompetens inte har förbättrats i 

någon större utsträckning. Många lärare bedömer att deras IT-kompetens är god, 

men uttrycker samtidigt ett stort behov av kompetensutveckling (Skolverket 

2016a, s.3-5). I de följande avsnitten beskrivs den IT-strategi som Skolverket 

nyligen presenterat, samt vad skolans styrdokument säger avseende skolans 

målsättningar kring elevers digitala kompetens.  

 

Ny IT-strategi för skolväsendet 
För att bättre ta tillvara möjligheterna med IT i skolan, gav regeringen i september 

2015 Skolverket i uppdrag att föreslå nationella strategier för digitaliseringen av 

skolväsendet. Den 4 april 2016 presenterade Skolverket ett förslag till en IT-

strategi som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den 

obligatoriska skolan. Enligt ett pressmeddelande (2016-04-05) säger Skolverket att 

det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering av skolan är att förbereda 

eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. Förslaget till IT-strategin bygger på 

visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla digital kompetens, 

och Skolverket bedömer att 2022 bör likvärdiga förutsättningar ha säkerställts i 

den svenska skolan (Skolverket 2016b, s.3). I dag finns en stor variation mellan 

skolorna avseende elevernas tillgång till och användning av digitala verktyg, och 

digitaliseringen av skolan ger sannolikt effekter på likvärdigheten (Eriksson 2016, 

s.5).  

 

Innehållet i strategin innefattar målsättningar och insatser som ska stärka 

möjligheten till en likvärdig tillgång till IT inom skolan. Insatserna ska handla om 

kompetensutveckling av såväl elever, som lärare och rektorer. Ambitionen är att 

                                                 
6 Med artefakter avses i denna studie tekniska redskap och resurser som vi använder för att lösa 

uppgifter  
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skolan ska ges förutsättningar att ta tillvara alla de olika möjligheter som en 

digitalisering ger, men fokus ska ligga på elevernas lärande (Skolverket 2016b, s. 

2-3). I utredningen ingår en jämförelse mellan ett antal olika länders digitala 

satsningar inom skolan. Detta bl.a. för att få en större kunskap om tekniska 

frågeställningar som t ex. hanteringen av 1:17 i förhållande till infrastrukturella 

förutsättningar som nätkapacitet och bandbredd, eller om fokus ska ändras till att 

eleverna får ta med och använda egna digitala verktyg i skolan (BYOD8), något 

som nu sker i flera länder (Skolverket 2016b, s.11). Detta är en utveckling som har 

att göra med den snabba teknik- och tillgångsförändringen när det gäller digitala 

verktyg. Det konstateras dock att enligt den svenska skollagen (Skollagen  

kap.1, 8-9§) kan en strategi, för att säkra elevers likvärdiga tillgång till IT, inte 

byggas på att de ska ta med egna verktyg till skolan, däremot finner man anledning 

att reflektera över frågan (Skolverket 2016b, s.14-15, 24).  

 

I strategin nämns att marknaden för digitala läromedel hittills varit relativt liten, 

men att den ökande användningen av digitala verktyg kommer att leda till ökad 

efterfrågan på digitala läromedel. En jämförelse görs med andra länder, där det 

utformats olika former av stöd för utveckling och inköp av digitala resurser. Det 

konstateras dock att det inte för tillfället är aktuellt att föreslå någon liknande 

modell för Sverige. Skolverket gör bedömningen att utbudet av digitala läromedel 

utvecklas kontinuerligt, och att den nu presenterade strategin ger signaler till 

aktörer på marknaden att möta den ökande efterfrågan. Vidare säger Skolverket att 

de inte har för avsikt att kvalitetssäkra digitala lärresurser på andra sätt än vad som 

görs för andra läromedel. Det är i stället professionen, bl.a. lärarna, som bör ha 

ansvaret att välja lämpliga lärresurser och metoder. Däremot ser Skolverket som 

sin uppgift att ge stöd i kvalitetssäkringen (Skolverket 2016b, s.32-33).   

 

Inom ramen för uppdraget lämnade Skolverket, den 15 juni 2016, in förslag till 

förändringar i styrdokumenten, som bl.a. innefattar läroplaner och kursplaner och 

förändringar i Lgr 119 är nu på gång. Med de ändringar som föreslås vill 

Skolverket förstärka och tydliggöra digital kompetens i styrdokumenten. Förslaget 

har varit ute på remiss hos olika instanser, där bl.a. lärare i olika skolformer, 

elever, ämnesexperter, företrädare för lärarutbildningar, myndigheter och olika 

organisationer har deltagit i processen och fått lämna sina synpunkter. 

Remissinstanserna är överlag positiva, men förslaget behöver justeras och 

förtydligas, och Skolverket kommer att fortsätta arbetet med att se över 

styrdokumenten (Skolverket 2016c, s.1). Skolverket bedömer också att det är 

möjligt att förändringarna kan träda i kraft inför höstterminen 2017 (Skolverket 

2016c, s.27-28).  

 

Styrdokumenten 
Enligt skollagen ska alla elever ha lika tillgång till likvärdig utbildning, oavsett var 

i landet de bor, och oavsett vilka ekonomiska och sociala förutsättningar de har 

(Skollagen, kap.1, 8-9§). Ett av målen med digitaliseringen av skolan är att öka 

likvärdigheten i skolan (Skolverket 2016b, s.2). Kraven på att ge elever i svenska 

                                                 
7 Med uttrycket 1:1 avses situationen där varje elev i skolan förses med en dator eller en surfplatta. 
8 ”Bring Yor Own Device” – BYOD, har blivit en vedertagen term för att använda egna digitala 

verktyg i klassrummet. 
9 Lgr 11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
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skolan grundläggande digital kompetens finns i nuvarande läroplan, även om 

skrivningen är relativt begränsad. I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, anges i 

avsnittet om skolans övergripande mål och riktlinjer, ett antal kunskaper som alla 

elever bör ha utvecklat under sin tid i skolan. Bland annat anger läroplanen målet 

att skolan ska ansvara för att varje elev ska kunna lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt sätt och de ska kunna lära, utforska och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

Vidare ska eleven kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Samtidigt är det lärarens 

ansvar att stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och upplever att kunskapen är meningsfull (Skolverket 2011, s.13-

14). 

 

I kursplanerna för de olika naturorienterande ämnena (Biologi, Fysik och Kemi) är 

skrivningarna som kan kopplas till digital kompetens och IT likartade och relativt 

begränsade. I kursplanen för kemi står det att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika informationskällor 

(Skolverket 2011, s.144). I kunskapskraven står det att ”Eleven kan söka 

naturvetenskaplig information och använder då olika källor” (Skolverket 2011, 

s.156). Vidare står det att ”Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala 

naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor” 

(Skolverket 2011, s.158). I kursplanen för Teknik får IT ett större utrymme. I det 

centrala innehållet för årskurs 7-9 står det bl.a. att eleven ska lära sig om tekniska 

lösningar inom IKT, som datorer, internet och mobiltelefoni. Eleverna ska kunna 

dokumentera i form av digitala skisser eller modeller, och de ska lära sig om bl.a. 

internet och hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och uppfinningar 

(Skolverket 2011, s.106-107).    

Kommun och skola 
Att högre instanser under de senaste åren visat tydliga intentioner att satsa mer på 

digitalisering av skolan avspeglas i kommuners och enskilda skolors 

styrdokument. Utbildningsnämnden i kommunen, till vilken den studerade skolan 

hör, har tydliga målsättningar gällande IKT i sin verksamhetsplan. För att leva 

upp till målsättningarna har kommunen i fråga en uttalad IKT-strategi som bland 

annat säger att eleverna under sin skoltid ska utveckla sin digitala kompetens som 

en naturlig del i lärandet, för att ge de färdigheter och förutsättningar som behövs i 

samhället. För att strategin ska kunna genomföras har varje enhetschef/rektor i 

kommunen ett ansvar att årligen följa upp verksamheten gentemot strategin.  

 
2.4 Teoretiska utgångspunkter 
Det sociokulturella perspektivet på lärande baseras bl.a. på Lev Vygotskijs teorier, 

som Roger Säljö beskrivit och utvecklat i flera böcker (Säljö 2011, s.170; Säljö 

2015, s.90-91). Vygoskijs var en företrädare för det sociokulturella perspektivet på 

lärande, och hans syn på barns utveckling och lärande har haft stor betydelse inom 

pedagogikområdet. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel 

med andra genom olika former av social interaktion och kommunikation, både 

språklig och icke språklig. Som individer tar vi till oss – approprierar – sätt att 

tänka och bete oss genom samspel med andra. Men det handlar inte bara om språk 

och begrepp, människor approprierar även fysiska redskap/artefakter (Säljö 2015, 
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s.97). En central del i synen på lärande är, enligt Vygotskij, den roll som 

mediering och medierande redskap spelar i samhället och för människor. De 

medierande redskapen växer fram i samhället och förs vidare och utvecklas. 

Historiskt är vårt alfabet ett exempel på medierande redskap, som uppfanns för att 

kunna skriva och ett exempel från i dag är t ex. miniräknaren (Säljö 2011, s.177).   

 

Det viktigaste medierande redskapet är språket, och appropriering är ett annat ord 

för lärande. I en sociokulturell tradition innebär lärande att man lär sig behärska ett 

medierande redskap, som t ex. ett digitalt verktyg. Genom användning lär man sig 

med tiden att använda och behärska redskapet, den blir en naturlig del av tillvaron 

på samma sätt som att vi inte tänker på pennan när vi skriver med den (Säljö 2011, 

s.178). I ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att se hur människor lär sig och 

utvecklas genom att ta till sig redskap. Lärande kommer före utveckling, ”det är 

genom att vi approprierar nya medierande redskap som vi utvecklas och får en mer 

sofistikerad förståelse av omvärlden” (Säljö 2011, s.179). I mycket av det vi gör i 

dag spelar teknik en avgörande roll som medierande redskap. Säljö menar att 

teknikens roll för förståelse av mänskligt lärande och utveckling är underskattad. 

Det mesta av det vi kan i dag, lär vi oss med stöd av och i samverkan med olika 

medierande tekniker, som hjälper oss att tänka, bevara och bearbeta information. 

Att lära handlar i stor utsträckning om att utveckla insikter och färdigheter som gör 

att man kan använda digitala redskap som t ex. datorer och deras programvara, 

mätverktyg, räknare och webb-appar av olika slag (Säljö 2015, s.97).   

 

Ur bland annat ett multimodalt perspektiv har de grundläggande kommunikativa 

förutsättningarna förändrats med de nya mediernas möjligheter. Digitaliseringen 

av skolan innebär ett komplement till vanliga läroböcker (Selander & Kress 2010, 

s.59). De senare har vissa fördelar, som t ex. att det är lätt att bläddra fram och 

tillbaka i en text, och att stryka under vissa delar. Men de digitala varianterna har 

andra fördelar. Eleverna kan läsa, lyssna och uppleva rörliga bilder samtidigt. 

Digitala läromedel kan även innehålla en större mängd information, möjliggöra 

användning av t ex. olika spel för lärande och olika former av kommunikation, 

samt gör det möjligt för eleven att själv producera information. Den digitala 

utvecklingen innebär med andra ord att eleven inte bara är konsument av 

information. Tidigare handlade mycket av synen på lärande om att skaffa sig 

minneskunskaper, nu handlar det mer om förmågan att granska, bearbeta och 

sammanställa texter och bilder, samt att producera meningsfull information 

(Selander & Kress 2010, s.60-61). 

 

2.5 Tidigare forskning 
I den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet konstateras att det 

krävs insatser av många olika aktörer, för att nå visionen om likvärdighet och 

förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter (Skolverket 2016b, s.4-5). Som 

en del av strategin har man föreslagit att forskning kring digitaliseringens påverkan 

på skolan, behöver öka (Skolverket 2016b, s.7). I strategin konstateras att det i dag 

inte finns mycket forskning kring hur användning av digitala verktyg kan bidra till 

ökad måluppfyllelse, utan många frågor grundas på mindre studier eller 

erfarenheter från praktiken. Det behövs därför betydande insatser för att studera 

digitaliseringens effekter mer systematiskt (Skolverket 2016b, s.36).  
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I föreliggande avsnitt presenteras en del av den forskning som bedrivits de senaste 

åren, både nationellt och internationellt, och som behandlar digitala läromedel och 

IT i skolan. Avsnittet inleds med en beskrivning av några av de trender och 

utmaningar som digitaliseringen av skolan står inför, enligt en internationell rapport 

som beskriver tekniktrender i skandinaviska skolor (Johnson et al. 2015).  

 

Tekniktrender i skolan 
I en rapport (Johnson et al. 2015, s.1), som tagits fram i samarbete med tre nordiska 

aktörer; svenska Skolverket, norska Senter for IKT i utdanningen samt danska 

Styrelsen for It och Læring, har 60 skandinaviska experter beskrivit vilka trender 

och tekniker som bedöms kunna slå igenom i skandinaviska skolor inom ett till fem 

år. Syftet med rapporten är att informera ledare och beslutsfattare för skolan om 

teknikutveckling som kan stödja lärande och undervisning. Experterna identifierade 

en rad utmaningar och teknologier, som man bedömde viktiga att bevaka under de 

närmaste fem åren. De konstaterar även att användningen av teknik i skolan delvis 

har påskyndats av politiker och skolledning, samtidigt som de ser utmaningar som 

kan hindra spridningen av digitala verktyg i skolan (Johnson et al. 2015, s.1).  

 

Enligt rapporten hör utmaningarna till att klargöra relationen mellan lärarnas 

digitala kompetens och användningen av IKT i undervisningen, och att införliva 

IKT i lärarutbildningen. Lärarna måste bli mer säkra på, och effektiva i, att använda 

digitala tekniker i klassrummet och kontinuerlig kompetensutveckling är därför en 

nyckelfaktor (Johnson et al. 2015, s.3).  Rapporten beskriver ett antal trender, som 

bedöms bli betydelsefulla, på 1-2 års sikt, på 3-4 års sikt och på 5 års sikt eller 

längre. Några av de trender som beskrivs på 1-2 års sikt, och som bedöms 

implementeras tidigast är bl.a. mer digitala prov, något som skolväsendet i Norge 

och Danmark kommit längre med jämför med Sverige. En ökad användning av 

digitala prov skulle ge möjligheter att följa upp elevers utveckling på en djupare 

nivå. I rapporten förutspås nämligen att det kommer att vara en mer utpräglad 

praxis att kartlägga och analysera lärandet, och att bl.a. ledare inom skolan kommer 

att kunna utnyttja dessa data för att informera lärare om elevgruppers framsteg 

(Johnson et.al. 2015, s.3). Rapporten beskriver också att på 1-2 års sikt finns en 

trend mot att elever kommer att använda egna verktyg i skolan (BYOD), 

molntjänster, flippat klassrum10 och spel och spelifiering11 i klassrummet som en 

del av undervisningen (Johnson et al. 2015, s.4). Experterna menar att utvecklingen 

kommer att gå mot en ny syn på lärarrollen, som kommer att innebära andra krav på 

teknisk kompetens och inställning till yrkesrollen. De ser vidare en trend mot att 

lärare kommer att inta en roll som mer guidar mot elevcentrerad undervisning, där 

eleverna går från att vara konsumenter till att bli producenter (Johnson et al. 2015, 

s.5).   

 

Perspektiv på 1:1 i skolan 
Martin Tallvid (2015) har analyserat några utvärderingsprojekt av 1:1-införandet i 

bl.a. två högstadieskolor. Syftet var att få svar på frågeställningar om hur några 

olika aspekter av digitaliseringen har påverkat verksamheten i skolan, dvs. att bidra 

                                                 
10 Begreppet ”flippa klassrummet” betyder att ”vända på klassrummet”, att förbereda eleverna 

genom att de t ex. ser en video hemma innan lektionen.  
11 Med spelifiering avses tillämpning av spelformer och spelmekanismer, ofta med inspiration från 

datorspel, inom undervisningen. 
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till ökad förståelse av digitaliseringens konsekvenser för arbetet i 1:1-klassrummet. 

Frågorna handlade bl.a. om hur lektionsplanering och genomförande påverkas, hur 

argumenten ser ut från de lärare som inte vill använda IT, samt hur elevers 

klassrumsanvändning förändras. Tallvid säger i sin studie att den digitala 

teknologin har tillskrivits möjligheter att förändra relationen mellan lärare och 

elever och utveckla synen på kunskap och lärande på ett positivt sätt. Samtidigt har 

röster höjts angående farhågor kopplade till digitaliseringen, som att de nya 

verktygen ska medföra mer ensamarbete, distrahera från skolarbetet, innebära mer 

stillasittande, öka risken för nätmobbing och resultera i sämre förmåga att läsa 

längre texter, för att ge några exempel (Tallvid 2015, s.19-20).  

 

Digitaliseringen har inneburit att elever och lärare har ställts inför nya utmaningar 

av både teknisk och pedagogisk karaktär, och som påverkat sättet att arbeta. T ex. 

har elever i en 1:1-klass sällan lämnat in handskrivna uppgifter, utan redan efter 

kort tid med dator eller surfplatta har det mesta lämnats in digitalt. Tallvid (2015) 

noterar att vid införandet av 1:1 i skolor, har det ofta inte funnits någon på förhand 

uttalad tanke eller idé om vad tekniken ska användas till, utan det har varit upp till 

den enskilde läraren att genomföra förändringen i praktiken (Tallvid 2015, s.21). En 

fara med att använda IKT i undervisningen kan vara att tekniken används för sin 

egen skull, utan att ha ett uttalat syfte (Calderon 2016). Den nuvarande 1:1-

satsningen i den svenska skolan och den pågående digitaliseringen av klassrummen 

är ett led i en 40-årig införandeprocess, menar Tallvid. Från att i början mest 

handlat om teknik, om vilken datorlösning som är bäst, finns nu ofta en pedagogisk 

tanke där man söker efter den teknik som bäst stödjer lärandet (Tallvid 2015, s.32). 

Digitaliseringens drivkraft, oavsett var i världen den genomförs, handlar om att 

möta de ökande kraven på förbättrade utbildningsresultat, som i sin tur är kopplade 

till förändringarna i samhället och framtidens arbetsliv. Ett annat mål handlar om 

att minska klyftor i samhället och erbjuda samma villkor för alla, oavsett 

socioekonomiska förutsättningar (Tallvid 2015, s.36-37).  

 

Liknande tankegångar återfinns i en australiensisk studie (Nielsen et al. 2014), som 

beskriver införandet av digitala resurser i skolan, enligt Australiens nationella 1:1 

program. Författarna menar att motiven för 1:1-satsningar runt om i världen är 

liknande, och handlar om att förbereda eleverna för ett liv utanför skolan i ett 

högteknologiskt samhälle. Detta nya sätt att lära, och de nya kunskaper som krävs, 

beror på tillgång till, som man uttrycker det, ”web 2.0-verktyg” (Nielsen et al. 

2014, s.417). I studien har två kvalificerade NO-lärare följts under införandet av 

1:1, där man undersökt hur deras respons var till förändringen mot bakgrund av ett 

sociokulturellt perspektiv (Nielsen et al. 2014, s.417). 

 

Vid införandet av 1:1 är lärarens inställning en viktig faktor för om de kommer att 

integrera datorer och/eller surfplattor i undervisningen. Lärare som är ointresserade, 

eller osäkra på tekniken, har visat sig använda de digitala verktygen i mindre 

omfattning. En annan begränsande faktor är oro för att eleverna ska använda 

verktygen till annat än skolarbetet, som t ex. till spel och internetsurf (Tallvid 2015, 

s.40). Detta är något som bekräftas av en enkätundersökning som Skolverket 

genomfört, och som visar att en majoritet av de tillfrågade högstadielärarna 

upplever dagligen att arbetet i klassrummet störs av elevers användning av bl.a. sms 

och sociala medier (Skolverket 2016a, s.5). Nielsen et al. (2014) identifierade, 

genom intervjuer och klassrumsobservationer, fyra viktiga nyckelfaktorer som kan 
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kopplas till NO-lärarnas inställning vid 1:1-införandet; hinder för innovativ NO-

undervisning, teknik/uppkoppling i skola och klassrum, olika förväntningar 

elev/lärare samt förändringar i klassrumspraktiken (Nielsen et al. 2014, s.417).  

 

Håkan Fleischer (2013) har undersökt, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, hur 

1:1 påverkar lärares uppfattningar, beredskap och sätt att undervisa, samt om kan 

man se nya typer av kompetensutvecklingsbehov och förhållningssätt hos lärare. Ett 

syfte med hans avhandling är att bidra med kunskap och förståelse kring vad 1:1 

betyder för elevers kunskapsbildning, dvs. hur det påverkar lärandet. En av de 

ingående studierna vill även belysa hur 1:1 påverkar kunskapssynen och 

kunskapsbildningens kvalitet och villkor (Fleischer 2013, s.5). Fleischer konstaterar 

att elevers användning av datorn i 1:1-klassrummet kan delas in i fyra typer; att 

utforska ämnesområden, att uttrycka sig, att kommunicera och att organisera 

innehåll. När det kommer till forskning om lärares erfarenheter menar Fleischer att 

professionskulturen har förändrats tack vare den ökade friheten i klassrummet. Hur 

lärarna tar emot och använder datorn i 1:1-klassrummet beror mycket på deras 

attityder och inställning till frågor som t ex. vilken slags pedagogik de tycker är den 

bästa. Behoven av kompetensutveckling bland lärarna anses också vara betydande 

(Fleischer 2013, s.71-72). Även Tallvid (2015) konstaterar att lärarnas brist på, eller 

önskan om, fortbildning och kompetensutveckling är ett återkommande tema i 

forskningen om IT i skolan.  Han ser faktorer på tre nivåer, som kan begränsa 

lärares användning av IT i undervisningen. Dels handlar det om brist på kompetens 

och utbildning på individnivå, och dels kan bristerna finnas på skolledningsnivå. 

Den tredje faktorn handlar om att det krävs en förändring på systemnivå för att det 

ska bli en förändring på klassrumsnivå. Om inte 1:1 satsningarna görs systematiskt, 

med gemensamma riktlinjer, blir det upp till enskilda lärare hur väl 1:1-införandet 

faller ut (Tallvid 2015, s.42).  

 

Tallvids (2015) utvärderingar av några av Sveriges första 1:1-satsningar visar att de 

hade en till stor del positiv påverkan på klassrumspraktiken. Lärare och elever var 

nöjda, och motivationen bland eleverna ansågs öka. Dock kunde ingen signifikant 

förändring av elevernas betyg påvisas. Elever och lärare uppgav att ”de upplevde 

förbättrade resultat”, men detta visade sig inte i statistiken. En förklaring till det kan 

vara att utvärderingarna genomfördes under en för kort tidsperiod och att 

underlaget inte var tillräckligt stort (Tallvid 2015, s.46-47). I sin utvärdering av 1:1-

satsningarna kom Tallvid fram till att klassrumsaktiviteterna var relativt 

opåverkade, undervisningen var fortsatt traditionell. Han såg ett antal förändringar 

på praktiknivå, där digitaliseringen påverkade lärarnas lektionsplanering. Han såg 

även att elevernas användning av verktygen förändrades över tid. På klassrumsnivå 

konstaterades en del konsekvenser. När eleverna ständigt hade internetuppkoppling, 

kunde söka ny information och kommunicera med andra i realtid så öppnade det för 

aktiviteter som inte hade med skolarbetet att göra. Detta innebar att läraren sattes på 

prov och utmanades på flera nivåer, bl.a. vad gäller teknisk kompetens och i fråga 

om ämneskunskaper, dvs. lärarna kunde känna oro för att inte behärska tekniken 

och framstå som okunniga inför eleverna. De kunde även uppleva att de miste 

kontrollen över undervisningsinnehållet (Tallvid 2015, s.106; Calderon, 2016).  

 

Nielsen et al. (2014) beskriver i sin studie att det var en utmaning för NO-lärarna att 

tillämpa nya arbetssätt, som på ett innovativt sätt utnyttjade de digitala 

möjligheterna. De konstaterar att när nya verktyg introduceras, måste man planera 
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för lektioner som låter eleverna utforska verktygen och göra dem engagerade för 

naturvetenskap (Nielsen et al. 2014, s.423). Vidare påpekade NO-lärarna i studien 

att, trots deras stora engagemang och förberedelse vid 1:1-införandet, och 

ansträngningar att integrera datorerna och skapa meningsfulla undervisnings-

aktiviteter, handlade klassrumsarbetet fortfarande mycket om papper, penna och 

vita tavlan. En tveksam inställning bland eleverna observerades, och lärarna 

noterade att eleverna var osäkra på vad de skulle anteckna, och att de därför 

kopierade eller antecknande det mesta. Lärarna var tveksamma till om detta var till 

fördel för lärandet, och om eleverna fick fram det som var relevant. Enligt lärarna 

bidrog inte de digitala verktygen till ett större engagemang för uppgifter, och några 

anledningar till det bedömdes vara frustration över tekniska problem, som t.ex. 

bristande uppkoppling, samt att verktyget/läromedlet inte var tillräckligt 

utmanande. I studien diskuterades även om elevers svårigheter att tolka vissa 

uppgifter egentligen reflekterar deras osäkerhet kring hanteringen av själva 

tekniken (Nielsen et al. 2014, s.425-426). När de digitala verktygen först 

introducerades var eleverna entusiastiska, men med tiden såg man att några elever 

började visa motstånd och t.ex. glömma sina datorer (Nielsen et al. 2014, s.427). En 

observation som gjordes i studien var att de båda NO-lärarna utvecklade en vana att 

planera för back-up versioner av lektionerna, utifall det skulle uppstå problem med 

dator eller annan teknik (Nielsen et al. 2014, s.428).        

  

Avseende hur elever hanterar arbetsprocessen i 1:1-klassrummet, när det kommer 

till att lösa en given uppgift, ser Fleischer (2013) att eleverna vill starta sitt arbete 

med redan kända utgångspunkter. Med andra ord, de vill börja med att använda 

material som läraren delar ut, eller göra något som de redan kan, som t.ex. att skriva 

en innehållsförteckning (Fleischer 2013, s.76). I nästa steg, när eleverna ska hämta 

ny information, ser Fleischer att eleverna har behov av att komplettera materialet 

från internet med material från andra källor, som t ex. böcker. Han ser att eleverna 

visar förståelse för att information från internet måste värderas och att de inte alltid 

kan lita på den. Enligt studien upplever elever att 1:1 leder till ett försämrat läsande. 

De har svårt att koncentrera sig om det är mycket text på skärmen, och de kan 

uppleva huvudvärk och trötta ögon. Eleverna upplever att det är lättare att läsa på 

papper, då de kan bläddra och anteckna. De uppskattar att skriva på datorn, då det 

sparar tid och ger ett snyggt resultat. De uppskattar också möjligheten att kunna 

kommunicera, skicka filer och dela resultat med andra. Datorn upplevs ge en större 

flexibilitet, samtidigt som den kan vara ett stressmoment. Uppgifter kan kännas mer 

omfattande och det kan vara svårt att motstå distraktioner på datorn, som t ex. olika 

nätsidor och sociala medier (Fleischer 2013, s.77-79).  

 

Enligt Nielsen et al. (2014) har forskning om lärande och digital teknik visat att 

elever delar upp sin användning av digital teknik, där de föredrar att använda 

digitala verktyg som smarta mobiltelefoner och Ipads för sociala ändamål och inte 

som ett verktyg för lärande i skolan (Clark et al. 2009; Nielsen et al. 2013, 

refererade i Nielsen et al. 2014, s.427). I studien betonas att det finns utmaningar, 

och att det inte är säkert att något förbättras i NO-undervisningen bara för att nya 

digitala verktyg introduceras, det handlar även om att lärarna måste förändra sitt 

sätt att arbeta (Nielsen et al. 2014, s.425). En lärdom från studien är att både lärare 

och elever måste förstå tillräckligt mycket om den digitala resursen, innan de kan 

använda den som ett lärande verktyg (Nielsen et al. 2014, s.427).  
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Studier om digitala läromedel och verktyg 
Det som framförallt skiljer digitala läromedel från tryckta läroböcker är, enligt 

Björn Sjödén, ”teknikens möjligheter att skapa interaktiva situationer med anpassad 

och dynamisk återkoppling från systemet” (Sjödén 2014, s.80). Digitala läromedel 

har en rad olika pedagogiska funktioner, och Sjödén refererar till delar av en 

amerikansk studie (Roblyer och Doering, 2010), som han bedömer har relevans för 

svensk skola. Han nämner fem funktioner som kännetecknar digitala läromedel, 

nämligen övningsprogram, vägledningsprogram, simuleringar, lärspel och 

problemlösningsprogram. Ofta kombinerar läromedlen flera av funktionerna, vilket 

resulterar i det som Sjödén kallar digitalt mervärde (Sjödén 2014, s.81). De fem 

funktionerna representerar elevers lärande på olika sätt. Övningsfunktioner handlar 

om lärande genom övningar av t ex. typen frågesporter, eller att fylla i rätt svar i en 

enkel miljö. Vägledningsfunktionen handlar om att eleven genom läromedlet 

självständigt kan gå igenom ett visst område, och t ex. svara på kontrollfrågor om 

det eleven lärt sig. Simuleringar handlar om datoriserade modeller, som ska visa 

hur något fungerar och lärspel handlar om att skapa en rolig upplevelse kring 

lärandet, och de innehåller ofta något slags tävlingsmoment. Problemlösnings-

funktionen handlar till sist om att eleven ska utföra olika moment för att lösa ett 

visst problem, dvs. träna på att analysera och dra slutsatser (Sjödén 2014, s.83). 

Annika Lantz Andersson har studerat hur digitala verktyg används i klassrummet, 

med fokus på hur elever använder dem och resonerar när de löser uppgifter i ett 

digitalt läromedel. När elever arbetar med uppgifter i skolan, försöker de ofta ta 

reda på vad uppgiften går ut på och lösa den på enklast möjliga sätt (Lantz 

Andersson 2009, s.112). I studien ses lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, dvs. 

det beror på var eleven befinner sig och vilka resurser och verktyg som används vid 

tillfället (Lantz Andersson 2009, s.113, 115).  

 

Kopplat till digitala läromedels funktioner (Sjödén 2014, s.81) har Lantz Andersson 

studerat hur elever arbetar med ett digitalt läromedel som bl.a. kombinerar lärspel, 

övningsprogram och vägledningsprogram (Lantz Andersson 2009, s.116). Fokus 

har lagts på att se hur eleverna agerar när de stött på problem, eller fick respons från 

läromedlet att det svarat fel, när de arbetar med läromedlet. Resultaten visade bl.a. 

att eleverna var osäkra på om felen berodde på dem själva, eller om det hade med 

läromedlet i sig att göra, och det fanns en tendens att eleverna skyllde på tekniken 

och läromedlet (Lantz Andersson 2009, s.119). Huruvida ett digitalt läromedel 

bedöms som bra eller inte beror på flera faktorer, bl.a. på hur engagerad eleven är, 

och hur mycket kunskap eleven skaffat sig. Det handlar också om att tekniken och 

programvaran ska vara konstruerad på ett sätt som avlastar och förstärker eleven 

(Sjödén 2014, s.84). Lantz Andersson menar, utifrån studiens resultat, att elever 

agerar utifrån vad de tror att läromedlet ”vill” att de ska göra, i stället för att tänka 

själva (Lantz Andersson 2009, s.120-121). ”Diskussionen om skoluppgifter borde 

handla om hur man skapar aktiviteter som engagerar elever” (Lantz Andersson 

2009, s.122).  

 

För att förklara vad digitala mervärden är använder Sjödén tre kontexter, som var 

för sig ger olika möjligheter till bedömningar. Det handlar om representation, dvs. 

hur läromedlet representerar grafik, ljud, animationer etc., interaktion, dvs. hur 

eleven kan interagera och påverka vid användningen av läromedlet, samt till sist 

social positionering, vilket handlar om hur eleven förhåller sig till lärandet (Sjödén 

2014, s.85). Sjödén menar att digitala mervärden skapas genom hur dessa tre 
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kontexter samverkar, genom pedagogiska funktioner som aktiveras när läromedlet 

används (Sjödén 2014, s.88). Dessa digitala mervärden kan stötta lärare och elever 

genom att läromedlet utnyttjar den digitala teknikens möjligheter, och erbjuder flera 

olika sätt att lära. Detta kan i sin tur frigöra tid i klassrummet som kan användas till 

diskussion och vägledning (Sjödén 2014, s.92; Fleischer 2015). Förutom att digitala 

läromedel kan ge mer undervisningstid, menar Fleischer att ett mervärde är att 

moderna varianter av läromedlen ständigt är uppdaterade (Fleischer 2015). Det 

innebär att lärare och elever kan vara säkra på att informationen i läromedlet är 

saklig och korrekt. Dessutom kan det individualiseras bl.a. genom de multimodala 

funktionerna, innehållet samlas på ett och samma ställe och eleven kan nå det från 

olika platser, förutsatt att det finns uppkoppling (Fleischer 2015). Fleischer 

framhåller dock att allt inte är problemfritt, och att det behövs fortsatt utveckling 

och forskning inom området digitala läromedel. Det behövs en större förståelse för 

hur eleverna använder läromedlen och hur lärarnas undervisning påverkas 

(Fleischer 2015). Lantz Anderssons studie visade att användning av digitala verktyg 

och läromedel inte per automatik är ett mer självgående arbetssätt. Behovet av stöd 

från lärare är inte mindre jämfört med vid traditionell undervisning (Lantz 

Andersson 2009, s.123). Studien visar att lärandeaktiviteterna blir annorlunda och 

leder både till nya möjligheter och till problem, när digitala läromedel används, 

men det finns inget som visar på att de leder till ett ”förbättrat lärande” (Lantz 

Andersson 2009, s.124).  

 

Ercan Akpinar (2013) har studerat hur användning av dynamiska och interaktiva 

datoranimeringar i NO-undervisningen påverkar elevers förståelse för fysik och 

fenomenet statisk elektricitet, och hans studie visar en delvis annan bild av elevers 

lärande jämfört med Lantz Anderssons studie (Lantz Andersson 2009, s.124). En 

utgångspunkt för Akpinars studie var att elever har olika förståelse för 

naturvetenskapliga koncept inom såväl fysik, kemi och biologi, och att 

datoranimeringar kan ge en djupare förståelse för olika fenomen som annars kan 

upplevas abstrakta (Akpinar 2013, s.527). I studien fick 30 elever i 13-årsåldern 

göra olika experiment som handlade om statisk elektricitet, och i samband med 

dessa även titta på datoranimeringar om fenomenet, baserade på POE-processen12, 

vilket fritt översatt står för att förutspå, observera och förklara. I studien ingick 

även en kontrollgrupp, som fick undervisning på traditionellt sätt med muntliga 

genomgångar, diskussion och hemläxa (Akpinar 2013, s.529). För att samla in data 

genomfördes tester i båda grupperna med både flervalsfrågor och öppna frågor, dels 

före, dels direkt efter samt 6 veckor efter undervisningsperioden.  

 

Resultaten av Akpinars studie visade att båda grupperna hade liknande 

förkunskaper, men gruppen som använt digitala resurser i form av datoranimeringar 

i undervisningen uppvisade signifikant bättre resultat i testerna, och de visade sig 

behålla kunskaperna längre (Akpinar 2013, s.533). Undersökningen visade också 

att eleverna fortfarande missförstod vissa delar av fenomenet statisk elektricitet, 

men dessa missförstånd visade sig i dubbelt så hög grad i kontrollgruppen jämfört 

med experimentgruppen (Akpinar 2013, s.535). Utifrån studiens resultat menar 

författaren bl.a. att när elever får möjlighet att använda datoranimeringar, där de 

kan experimentera med olika scenarios och parametrar, blir lärandet bättre eftersom 

                                                 
12 POE står för Predict-Observe-Explain 
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eleverna blir mer aktivt deltagande i att ta till sig de olika begreppen och skapa 

förståelse för dem (Akpinar 2013, s.535).  

 

Liknande slutsatser dras i en studie, som handlar om huruvida digitala verktyg kan 

stödja elevers lärande i ett naturvetenskapligt grupparbete, i en norsk skola 

(Engeness & Edwards 2015, s.2). I denna studie undersöks hur elever, i åldern 15-

16 år, arbetar i grupp med en uppgift i biologi, där de använder ett 

naturvetenskapligt och interaktivt digitalt verktyg innehållande animeringar, för att 

förstå och besvara uppgifter kring fenomenet celldelning inom ämnesområdet 

genetik. I studien undersöks samband mellan digitala animeringar, socialt samspel 

mellan elever samt lärarens roll, kopplat till elevernas lärande (Engeness & 

Edwards 2015, s.2). Författarna tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet, där undersökningen handlar om hur materiella artefakter, dvs. digitala 

verktyg, kan verka som medel i ett socialt lärandesammanhang (Engeness & 

Edwards 2015, s.3). En av studiens frågeställningar handlar om hur medierande 

redskap, som digitala resurser, kan stödja elevers lärande och förståelse av 

naturvetenskap (Engeness & Edwards 2015, s.4).  

 

Studien av Engeness och Edwards visar på en pedagogisk förändring i 

klassrummet, där läraren får en mer guidande roll. Författarna framhåller att det är 

viktigt att läraren interagerar med eleverna, framför allt i den inledande fasen av 

grupparbetet. Läraren behöver då hjälpa till att etablera elevernas samarbete, 

definiera uppgiften och säkerställa att alla har förstått, samt att introducera 

verktyget (Engeness & Edwards 2015, s.8, 12-13). Eleverna använde det digitala 

verktyget för att bättre förstå olika typer av celldelning, och det hjälpte eleverna att 

förtydliga och belysa sådant som de missförstått. I studien observerades elevernas 

agerande, och den visade bl.a. att samspelet mellan eleverna, och de digitala 

animeringarna bidrog till att utveckla elevernas kunskaper. Verktyget hjälpte 

eleverna att visualisera det abstrakta och identifiera skillnaderna mellan de olika 

celldelningsprocesserna (Engeness & Edwards 2015, s.12).  

 

Frailich, Kesner och Hofstein (2007) har studerat hur ett webb-baserat verktyg har 

påverkat elevers attityder till NO-ämnet kemi, samt om verktyget bidragit till att 

öka förståelsen för begreppet kemisk bindning. Även i denna studie ingick en grupp 

elever i 16-årsåldern samt en kontrollgrupp, som undervisades på traditionellt sätt, 

där lärarna ombads att genomföra fyra definierade aktiviteter som hade att göra 

med begreppet kemisk bindning (Frailich et al. 2007, s.179). Huvudsyftet med 

studien var att undersöka det webb-baserade verktygets effektivitet, och 

utvärderingarna gjordes genom att använda frågeformulär. Resultaten visade att de 

elever som använt det webb-baserade verktyget överlag uppvisade signifikant bättre 

kunskaper. Studien visade även att eleverna var mer positiva till kemiämnet och i 

större utsträckning nöjda med kemiundervisningen jämförts med kontrollgruppen.  

Författarna menar därför att användningen av digitala verktyg kan bidra till att öka 

elevers motivation och intresse för ämnet (Frailich et al. 2007, s.193). När det gäller 

den pedagogiska aspekten betonar författarna att det är viktigt att variera och 

använda olika metoder i undervisningen för att öka elevernas intresse, samt att lyfta 

kemins roll i vardagslivet för att ämnet ska upplevas meningsfullt. I studien 

konstateras även att det webb-baserade lärandet inte passar alla elever och lärare, 

och att lärarens inställning är en viktig faktor för om den webb-baserade 

undervisningen upplevs positiv eller inte (Frailich et al. 2007, s.194).    
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2.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie har varit att skaffa kunskap om hur digitala 

läromedel och verktyg används av en grupp lärare inom NO- och teknik-

undervisningen, samt vilka erfarenheter man skaffat sig genom användandet. 

Frågeställningarna bygger på lärarnas subjektiva uppfattningar och upplevelser, 

även för att ge kunskap och förståelse över de förändringar som skett under en viss 

tidsperiod. Den didaktiska frågeställningen handlar om att studera sättet att 

undervisa med digitala verktyg som metod. De frågeställningar som studien har för 

avsikt att besvara är:  

 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever lärarna med digitala 

läromedel och verktyg inom NO- och teknikundervisningen?  

2. Kan man i NO- och teknikundervisningen se några skillnader i bemötande 

och praktik när det gäller de olika årskurserna, och hur ser de i så fall ut?  

3. Vilka kunskaper och lärdomar har man erhållit under det senaste läsåret, 

och hur har man tagit dessa vidare inom NO- och teknikundervisningen?  

 

3. Metod 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter gällande metod 
Föreliggande studie är en empirisk undersökning, med syfte att skaffa kunskap om 

och sammanställa lärares erfarenheter av användningen av digitala läromedel och 

verktyg under en viss period. Syftet och frågeställningen bestämmer vilket 

angreppssätt som är mest lämpligt. I denna studie är frågeställningarna relativt 

breda, de vill belysa ett antal utvalda NO-lärares erfarenheter, vilket innebär att 

angreppsättet blir induktivt. Det syftar till att skapa kunskap och förståelse av ett 

ämnesområde – användning av digitala läromedel och verktyg. Vid en sådan typ 

av undersökning är det vanligt att man använder kvalitativa metoder (Larsen 2009, 

s.22-23). I denna studie användes intervjuer, vilket är en bra kvalitativ metod, när 

det handlar om att få mycket information från ett mindre urval av informanter. Att 

kunna gå mer på djupet, och ha möjlighet att ställa följdfrågor är en fördel med 

metoden. En nackdel är dock att man inte kan generalisera vid kvalitativa 

undersökningar. Intervjueffekten är också något att vara observant över, med det 

menas att intervjuaren själv, eller själva metoden, kan påverka resultatet vid 

intervjun (Larsen 2009, s.27, 87).  

 

Även formuleringen av frågorna kan ha stor betydelse för utfallet, och det blir 

viktigt i sammanhanget att försöka eliminera sin subjektivitet och inte ställa 

ledande frågor. Alan Bryman (2008) menar att det är mer eller mindre omöjligt att 

som forskare få kontroll över sina värderingar. Det är därför viktigt att vara 

medveten om sådana faktorer i processen och att ständigt reflektera över om och i 

så fall vilken påverkan värderingarna har (Bryman 2008, s.43-44). Det viktigaste 

är att ställa de frågor som problemformuleringen kräver (Larsen 2009, s.87), vilket 

har varit utgångspunkten vid framtagandet av denna studies intervjufrågor.  

 

Vid föreliggande undersökning tillämpades två olika metoder, intervju och 

observation, vilket är en fördel eftersom det ger möjlighet att titta på samma frågor 

ur olika perspektiv. Då kan svaga sidor i en metod vägas upp av starkare sidor i en 



 

 20 

annan metod. Detta tillvägagångssätt kallas för metodtriangulering (Larsen 2009, 

s.28). Att kombinera och komplettera intervjuerna med observationer är ett bra sätt 

att studera olika företeelser, beteenden och skeenden som sedan kan kopplas till 

frågeställningarna, samt att bekräfta eller kontrollera de resultat som intervjuerna 

gett. Observationer av informanter kan även bidra till att det blir enklare att tolka 

svaren i intervjun (Larsen 2009, s.27; Bryman 2008, s.354).  

 

Observation handlar om att göra systematiska iakttagelser, och de data som samlas 

in är kvalitativa. När en observation genomförs i dess naturliga miljö, t ex. som i 

denna studie av lärare i ett klassrum, kan metoden även kallas fältundersökning 

(Larsen 2009, s.89). Observationerna kan genomföras på olika sätt, nämligen på ett 

icke-deltagande eller deltagande sätt. De senare kan i sin tur göras passivt eller 

aktivt, öppet eller dolt. Beroende på hur man gör sin fältundersökning kan man få 

olika resultat. Det är vanligt att man som observatör inte vill påverka den situation 

som ska studeras, och därför intar ett passivt förhållningssätt. När observation 

används som metod för datainsamling, är det viktigt att hela tiden göra detaljerade 

minnesanteckningar, och att tänka igenom vad som är viktigast att lägga märke till. 

Detta gör man lämpligast genom att använda sig av en observationsguide med t ex. 

observationspunkter eller stödord (Larsen 2009, s.90, 93-94).  

 

Vid val av metod för att analysera kvalitativt insamlade data finns flera 

angreppssätt att välja bland. I denna studie tillämpades innehållsanalys, vilket är 

ett vanligt sätt ta sig an data i form av texter. Syftet med metoden är att försöka 

identifiera mönster och samband i materialet. Eftersom kvalitativa studier ofta 

handlar om att analysera mycket text, är det viktigt att reducera datamängden och 

fokusera på det som är relevant för frågeställningen. Vidare är det bra att koda 

texten samt dela upp och kategorisera informationen, för att underlätta analysen av 

materialet (Larsen 2009, s.101-102; Bryman 2008, s.523).   

  

3.2 Val av metod och genomförande 
För att samla dataunderlag till denna studie användes två kvalitativa metoder, där 

metodtriangulering tillämpades genom att kombinera semistrukturerade intervjuer 

och klassrumsobservationer. Metoden semistrukturerad intervju valdes, eftersom 

det var ett bra sätt att fånga in deltagarnas erfarenheter och perspektiv på 

frågeställningarna i studien. Metoden gav även möjlighet att ställa individuella 

följdfrågor om något behövde förtydligas. Det var viktigt att intervjuerna hängde 

samman med observationerna, dvs. att säkerställa att det fanns en koherens mellan 

de frågor som ställdes och de faktorer som observerades. Det var även viktigt att 

reflektera över egna tidigare erfarenheter och värderingar, så att frågeställningarna 

blev så objektiva som möjligt. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt utifrån en fastställd intervjuguide med öppna 

frågor, som var indelad i tre teman, exklusive bakgrundsfrågor, se tabell 1 nedan. 

Dessa teman valdes med två olika utgångspunkter. Temat Digitala läromedel och 

verktyg samt Pedagogisk aspekt, valdes med direkt koppling till studiens 

frågeställningar. Temat OneNote valdes som en fördjupning utifrån förstudien, 

som visat att OneNote användes som plattform i flera undervisningssammanhang 

och var utgångspunkt för andra digitala resurser. T ex. var läromedlet Spektrum 

länkat till OneNote.  
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De 16 frågorna i intervjuguiden arbetades fram utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt den tidigare förstudien, som visat vilka digitala resurser som 

användes vid skolan inom framförallt NO-undervisningen. Sammanlagt fyra 

intervjuer genomfördes med fyra av skolans NO-lärare, vilka benämns Adam, 

Berit, Cecilia och Diana. Varje intervju tog ungefär 45 minuter i anspråk. Tre av 

intervjuerna hölls i ett samtalsrum i anslutning till lärarrummet. Den fjärde och 

sista intervjun hölls i ett av skolans konferensrum. Vid intervjuerna gjordes 

noggranna anteckningar för hand, vilka därefter direkt renskrevs i separata Word-

dokument.  

 

Tabell 1. Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor a) I vilka ämnen är du NO-lärare? 

b) Hur många år har du arbetat i yrket? 

c) Tidigare erfarenheter av digitala läromedel/verktyg? 

2. Digitala läromedel 

    och verktyg 

a) Har dessa öppnat för nya möjligheter? 

b) Vilka fördelar ser du, finns nackdelar/svårigheter? 

c) Gavs direktiv om hur de ska användas? 

d) Hur upplever du elevernas inställning och 

användning? Förändring under läsåret? 

3. Microsoft OneNote a) Till vad använder du OneNote? 

b) Vilka fördelar ser du? 

c) Vilka nackdelar ser du? 

d) Hur mycket tid uppskattar du ägnas till ev. 

teknikproblem vid lektionerna? 

4. Pedagogisk och 

    ämnesdidaktisk 

    aspekt 

a) Hur har man valt läromedel för NO-ämnena? 

b) Har ni fått direktiv kring hur de ska användas? 

c) Finns någon pedagogisk tanke bakom valen? 

d) Planerar och/eller genomför du dina NO-lektioner 

annorlunda nu? Hur påverkas klassrumssituationen? 

e) Tycker du att digitala resurser bidrar till att förbättra 

lärandet av det naturvetenskapliga ämnesinnehållet? 

 

Klassrumsobservationerna genomfördes utifrån fyra bestämda observations-

punkter, se tabell 2 nedan. Dessa punkter valdes med utgångspunkt från frågorna 

om digitala läromedel och verktyg samt Microsoft OneNote i intervjuguiden. 

Förhållningssättet i klassrummet var passivt, och jag placerade mig längst bak i 

klassrummet. Det är viktigt att notera att vid klassrumsobservationerna var det 

främst lärarnas arbete och användning av digitala läromedel i klassen som 

studerades, och hur eleverna hanterade dessa ur ett kollektivt perspektiv.  

 

Observationerna genomfördes vid 16 tillfällen i tre olika klasser under en period 

av tre veckor. Den sammanlagda observationstiden blev 1100 minuter, dvs. knappt 

18,5 timmar. Observationerna skedde i en klass i varje årskurs, dvs. en klass i 

årskurs sju, en i årskurs åtta och en i årskurs nio. Vid observationerna studerades 

lärarnas arbete under olika NO- och tekniklektioner, främst mot bakgrund av 
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observationspunkterna. Två av de intervjuade lärarna undervisade i de aktuella 

klasserna, och blev därför föremål för denna del av studien.  

 

Fältanteckningar fördes i en för ändamålet avsedd anteckningsbok, där tidpunkter 

noterades i marginalen. Vid observationstillfället gjordes noteringar om allt som 

hände under lektionen, men det som berörde observationspunkterna markerades i 

marginalen. Detta angreppssätt valdes för att bättre kunna förstå situationerna och 

tolka anteckningarna i efterhand. Vid renskrivningen av anteckningarna togs dock 

inte allt med, utan endast det som kunde kopplas till observationspunkterna. Efter 

varje lektion, och i mån av tid, ombads den aktuella läraren att ge en kort 

reflektion avseende användningen av digitala läromedel under lektionen.  

I tabell 2 nedan anges de olika observationspunkterna, och i tabell 3 visas 

omfattningen av observationerna. 

 

Tabell 2. Observationspunkter 

1. På vilket sätt använder läraren digitala läromedel och verktyg vid 

lektionen? 

2. Hur vill läraren att eleverna ska använda OneNote vid lektionen? 

 

3. I vilken omfattning behöver läraren hjälpa elever praktiskt med surfplatta 

eller OneNote? 

4. Hur mycket tid uppskattas gå till ev. teknikproblem eller annan (inte 

avsedd) användning av surfplatta.  

5. Läraren ombeds att efter lektionen, i mån av tid, ge en kort reflektion 

avseende användningen av digitala resurser. 

 

 

Tabell 3. Klassrumsobservationer 

Årskurs Ämne Lärare Antal 

observationer 

Tid totalt 

(minuter) 

7 Fysik Berit 5 360 

 

8 Teknik Berit 4 260 

 

9 Biologi Berit och 

Diana 

7 480 

 

 
 
3.3 Urval 
Den högstadieskola som valdes för studien har en tydlig 1:1-profil, och sedan 

höstterminen 2015 en uttalad IT-strategi och inriktning för användning av digitala 

läromedel och verktyg inom NO-undervisningen. Eleverna på skolan erbjuds egna 

surfplattor, där eleverna i årskurs 8 och 9 haft tillgång till dessa under tre terminer 

och eleverna i årskurs 7 under en termin. Skolan arbetar med NO under ett 

tvålärarsystem, där de samarbetar och integrerar NO med teknikämnet. Detta kan 

innebära att lärare kan komma att undervisa i alla NO-ämnen samt Teknik, oavsett 

om de har behörighet för ämnet i fråga.  
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För intervjudelen av studien gjordes ett strategiskt urval av fyra NO-lärare, dvs. ett 

medvetet urval utifrån bedömningen att dessa lärare skulle kunna belysa 

frågeställningen på ett bra sätt. Urvalet representerade både kvinnor och män, med 

olika bakgrund och med varierande antal år i yrket samt ämnesbehörighet. Lärarna 

representerar tre olika arbetslag, där två av dem arbetar i samma lag. Från början 

var tanken att intervjua fem lärare, vilket framgår av bilaga 1 och 2, men en person 

fick förhinder i ett sent skede. Två av lärarna ingick även i observationsdelen av 

studien, där tre klasser med elever i årskurs 7, 8 och 9 omfattades. Dessa tre 

klasser valdes ut enligt rekommendation av lärarna, samt av schemamässiga skäl.  

 

Lärarna 

 

Adam är lärare i Matematik, Teknik och Biologi, och har jobbat mindre än 

två år i yrket. Han hade inga erfarenheter av digitala läromedel innan denna 

skola. 

 

Berit är lärare i Fysik och Matematik, och har arbetat drygt 10 år i yrket. 

Hon hade lite erfarenheter av digitala läromedel innan denna skola, men har 

använt datorer i undervisningen. 

 

Cecilia är lärare i Biologi, Kemi, Fysik och Matematik, och har arbetat 

knappt tio år i yrket. Hon hade inga erfarenheter av digitala läromedel innan 

denna skola.  

 

Diana är lärare i Biologi, Kemi och Matematik, och har mer än 20 år i yrket. 

Hon har tidigare arbetat i en 1:1-skola med digitala verktyg, men inte med 

digitala läromedel. 

 
3.4 Forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att studien skulle genomföras på ett etiskt godtagbart sätt, 

granskades studiens planerade upplägg noggrant, utifrån de anvisningar som 

Högskolan Dalarnas Forskningsetiska nämnd sammanställt. Utgångspunkten har 

varit de fyra huvudkrav som ställs på vetenskapliga arbeten, och som handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och om nyttjande-

kravet. I god tid och under planeringsfasen tillfrågades skolans rektor, som gav 

klartecken till att genomföra studien. Vidare informerades och tillfrågades alla 

berörda lärare och elever muntligen och skriftligen om studiens syfte, samt om hur 

det insamlade materialet skulle hanteras och användas, dvs. konfidentiellt och 

anonymt både under studiens gång och i det färdiga examensarbetet. Lärarna 

informerades också om att deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avböja 

eller avsluta sin medverkan om och när de så önskade. Veckan innan fältstudien 

startade delades samtyckesbrev respektive informationsbrev ut till berörda lärare 

och elever, se bilaga 1 och 2.  

 

3.5 Analysmetod 
Vid analysen av textmaterialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med ett 

systematiskt arbetssätt. Till att börja med renskrevs fältanteckningarna från 

intervjuerna och observationerna så ordagrant och noggrant som möjligt. Eftersom 

det var en större textmängd som skulle analyseras var det är det nödvändigt att 
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reducera materialet, samt göra vissa förenklingar vid tolkningen och bearbetningen 

av materialet.  

 

Vid den första genomläsningen av texterna identifierades och utvaldes därför ett 

antal nyckelord och begrepp, som kunde kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar samt relateras till intervjuguiden, intervjusvaren och noteringarna 

från observationerna. Nyckelorden grupperades och delades därefter in i fem 

definierade kategorier, som tilldelades varsin färg; grön, röd, gul, blå och lila. Till 

exempel markerades ord som kunde sammankopplas med uttryck för möjligheter 

och fördelar med färgen grön och ord som kunde sammankopplas med nackdelar, 

utmaningar och problem i färgen röd. Båda dessa kategorier var kopplade till 

frågeställning 1. Ord som kunde sammankopplas med uttryck för metod 

markerades med gul färg, och denna kategori var främst kopplad till frågeställning 

3. Blå kategori innehöll ord relaterade till inställning, vilka kunde kopplas till 

frågeställning 2. Till sist, i den lila kategorin samlades ord som kunde relateras till 

utryck för den pedagogiska aspekten (genomföra), och som även den främst 

kopplades till frågeställning 3. Nyckelord och kategorier visas i bilaga 3, tabell 4.  

Samma kategorier valdes för både intervjuerna och observationerna för att 

säkerställa att det fanns en korrelation mellan de två metoderna.  

 

Vid nästa genomläsning av texterna färgkodades textinnehållet utifrån de 

nyckelord som de olika kategorierna representerade, och ord och begrepp 

sorterades in i en tabell. Därefter söktes och identifierades likheter, skillnader, 

trender och mönster i de olika lärarnas upplevelser och erfarenheter. Analysen 

handlade även om att studera och reflektera över det insamlade materialet.  

 
3.6 Tillförlitlighet 
Vid val av metoder är det viktigt att tänka på reliabiliteten, och att säkerställa 

denna är inte helt enkelt när det kommer till kvalitativa studier (Larsen 2009, s.81). 

Ett klassiskt sätt att testa reliabilitet är att låta andra göra undersökningen på nytt, 

med syfte att erhålla liknande resultat, och på så vis erhålla ett mått på hur 

tillförlitlig eller pålitlig studien är. I kvalitativa studier av den här typen kan det 

vara svårt att upprepa samma yttre omständigheter och få fram lika resultat då det 

handlar om personliga erfarenheter och tolkningar. Med ett sådant test är det alltså 

inte lika lätt att säkerställa en hög reliabilitet i en kvalitativ studie. Bryman (2008) 

menar att många forskare funderar på om begreppet reliabilitet är relevant för 

kvalitativa studier, eller om det ska anpassas och ges en annan innebörd (Bryman 

2008, s.352). T.ex. kan begreppen extern respektive intern reliabilitet användas, 

där det förra handlar om generaliserbarhet och upprepning och det senare om en 

tydlighet i tolkningen av det som studeras. Kvalitativa studier skulle också kunna 

bedömas och värderas enligt kriterier, som vederhäftighet och äkthet (Bryman 

2008, s.352-353).  

 

Det är viktigt att tänka på att hög reliabilitet även handlar om att genomföra sin 

studie, och behandla sin erhållna information på ett pålitligt och noggrant sätt. 

Detta innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för alla faser av processen i studien (Bryman 2008, s.355). Att 

säkerställa hög validitet, dvs. att samla in data som är relevanta för 

frågeställningen kan vara enklare vid en kvalitativ studie som denna, eftersom 

processen vid intervjuer och observationer kan vara mer flexibel (Larsen 2009, 
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s.80-81). Intervjuer är en bra kvalitativ metod, som ofta ger god validitet, dvs. 

relevans för frågeställningen, men vid formuleringen av intervjufrågorna är det 

viktigt att se till att de inte blir ledande utan objektiva. Det finns annars risk att 

informanten påverkas av själva intervjun (Larsen 2009, s.27, 87). Som intervjuare 

kan det, även omedvetet, vara svårt att ha en helt neutral hållning. När det gäller 

klassrumsobservationerna bör observatören ha i åtanke att informanternas 

agerande kan påverkas i och med att de är medvetna om att de blir observerade och 

att de även känner till syftet med observationen. Det är viktigt att man som 

intervjuare och observatör reflekterar över de tolkningar som görs i studien.  

 

I denna fältstudie tillämpades triangulering, dvs. de två valda metoderna 

semistrukturerad intervju och klassrumsobservation, kombinerades, vilket talar för 

att studien gavs bättre validitet. Vid intervjutillfällen kunde intervjuguiden 

kompletteras med förtydligande frågor, om något verkade oklart både för 

informanten eller frågeställaren. Observationerna bidrog även till att öka 

helhetsförståelsen av de frågeställningar som studerades.  För att ge studien hög 

reliabilitet har stor vikt lagt vid att redovisa och förklara alla steg i 

undersökningsprocessen på ett tydligt och noggrant sätt, både under studiens gång 

och under efterarbetet. Detta gäller även hur det insamlade materialet har 

hanterats.   

 
4. Resultat  
I bilaga 3, tabell 4 anges de nyckelord som förekommit i intervjufrågorna samt 

observationspunkterna, och som använts vid textanalysen. I tabellen anges även i 

vilka intervjufrågor samt observationspunkter de förekommit. Nyckelorden är 

grupperade och indelade i fem olika kategorier, vilka har tilldelats en varsin färg, 

enligt den analysmetod som anges i punkt 3.5 ovan. Nyckelorden från 

intervjufrågorna är fler till antalet än från observationspunkterna, men de är 

samstämmiga och nyckelorden från intervjufrågorna kan alla korreleras till 

nyckelordet från observationerna. Nyckelord kopplade till fördelar delades in i 

grön kategori, nyckelord som kopplades till problem delades in i röd kategori, ord 

som handlade om metod i gul kategori, ord som kopplades till inställning i blå 

kategori och till sist ord som kopplades till nyckelordet genomföra delades in i lila 

kategori.  

 

4.1 Resultat från intervjuerna  
Av konfidentialitetsskäl redovisas inte det analyserade textmaterialet i sin helhet.  

I bilaga 4, tabell 5 visas ett representativt urval av identifierade ord i textanalysen 

av intervjuerna. Om snarlika uttryck och ord har noterats i två olika intervjuer har 

endast ett av dem tagits med. Det kan även noteras att vissa ord passar in för fler 

än en kategori, som t ex. ordet ”kommunikation” som används i sammanhang som 

både beskriver fördelar och användning. De identifierade orden i tabell 5 kommer 

från alla fyra intervjuerna, då avsikten inte har varit att se skillnader mellan de 

olika lärarna utan att se mönster kring svaren utifrån frågeställningarna. Nedan ges 

en sammanfattning av resultaten utifrån textanalysen och frågeställningarna om 

digitala resurser inom NO-undervisningen, som studien har för avsikt att besvara. 

Resultaten exemplifieras av ett urval av citat från intervjuerna.  
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Fördelar och möjligheter 
Det lärarna ser som stora fördelar är att de digitala resurserna alltid är med och att 

allt material finns samlat. I och med att eleverna, enligt lärarna, så gott som alltid 

har sin surfplatta med sig, har de möjlighet att läsa även hemma, under 

förutsättning att de har tillgång till nätverk. De digitala resurserna ger nya 

multimodala möjligheter som översättningar och språkstöd, möjlighet att lyssna på 

texten och ge förenklingar av materialet. De underlättar även kommunikationen 

mellan lärare och elev, samt mellan eleverna sinsemellan, då de kan dela 

information och material med varandra på ett enkelt sätt.  

 
OneNote är jättebra! Jag har satt upp ett mappsystem från början och styr vilka 

mappar de ska ha tillgång till. Även bedömningar ligger i OneNote, som eleverna 

kan se. Jag använder också OneNote till administration och kommunikation. Jag 

ställer frågor och lämnar kommentarer, om jag ser i deras svar att de inte har 

förstått. (Cecilia) 

 

Verktygen ger tillgång till filmer och bilder som stödjer och befäster kunskaperna. 

Framför allt 3D-TVn, det digitala verktyget Sensavis, ger nya möjligheter menar 

lärarna. Den gör att eleverna kan ”titta in i” t.ex. cellen, och se mitokondrierna och 

andra delar som inte kan ses i vanligt mikroskop. Verktyget erbjuder även 

interaktiva möjligheter, vilket gör att förståelsen för olika naturvetenskapliga 

fenomen, som kan upplevas abstrakta för eleven, blir större.  

 

En lärare nämner de digitala sensorerna som ett positivt exempel, vilka ger 

möjlighet för eleverna att få fram diagram direkt i sin Ipad, vilket i sin tur ger mer 

lektionstid till annat. Vidare nämns mikroskopen med wifi, vilket gör att elever 

och lärare kan ta upp det de ser i mikroskopet på sin surfplatta eller dator, och dela 

eller spara bilderna. 

 
Våra mikroskop har wifi, så de kan koppla dem till sin Ipad, vilket ger nya 

möjligheter. Eleverna kan delge, och dela med varandra. Det öppnas en annan 

bildvärld. (Cecilia) 

 

Flera lärare nämner att de upplever att lärandet förbättras. De nämner också flera 

fördelar avseende metod, där de ser fördelar kopplade till bl.a. administration, 

planering, delning av material och information, läxor, prov, resultat, bedömningar 

och checklistor.  

 

Nackdelar och utmaningar 
När det gällde frågan om eventuella problem och utmaningar med de digitala 

resurserna, nämnde samtliga lärare att det förekommer vissa tekniska problem, 

som krånglande nätverk och uppkopplingar samt problem med synkronisering, 

vilket kan medföra att både elever och lärare känner stress under lektionerna. Det 

är nästan alltid någon elev som har problem med sin surfplatta, den kan vara 

oladdad eller de kan ha glömt den. Detta innebär att flera lärare anser att back-up 

material i pappersformat behövs, vilket innebär dubbelarbete.  

 
Vissa elever hamnar utanför och måste jobba med papper. Det kan vara när elever 

tappat bort eller förstört sin Ipad, och inte kan betala eller inte får ut en ny, eller när 

elever som har skyddad identitet inte heller får ut en Ipad. Vissa elever är även 

motsträviga och tar inte med sin Ipad. (Cecilia) 
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Lärarna upplever även problem med att elever kan distraheras av spel, sociala 

medier och liknande, och att de har svårt att låta bli detta. Denna typ av otillåten 

användning av surfplattan eller mobiltelefonen kan bli ett störande moment i 

klassrummet. 

 
Jag märker om de gör annat på sina Ipads på lektionen, där har jag nolltolerans. Jag 

tar direkt ”paddan” av dem för resten av lektionen. De kan innebära problem för 

eleven, men de får då jobba med andra, dela deras anteckningar, eller skriva för 

hand. (Adam) 

 

När det gäller läromedlet Spektrum, nämner en lärare att det i sin digitala form inte 

ger samma överblick som en bok i pappersformat. Sidorna är inte numrerade och 

man måste utgå från de olika kapitlen och avsnitten istället för att hänvisa till 

sidnummer. För att använda on line-boken krävs internetanslutning. Det går inte 

att läsa eller jobba off-line, eller ladda ner boken. Ibland uppstår problem med 

långsam laddning av sidor, vilket blir ett irritationsmoment. De elever som inte har 

internet hemma har inte heller den fördelen med tillgänglighet som läromedlet 

skulle kunna innebära. 
 

En begränsning (i OneNote) för oss i NO:n är att det inte går att använda upphöjda 

eller nedsänkta tecken, vilket är ganska viktigt. (Diana) 

 

Skillnader mellan årskurser  
I intervjuerna nämner alla lärare att de upplever att de yngre eleverna är mer 

positiva till de digitala resurserna. En möjlig orsak är, enligt lärarna, att eleverna i 

åk 7 har börjat använda dem i skolan från start, och de tycker att det är spännande 

att få en egen surfplatta. En av lärarna menade att hon kunde vara mer metodisk i 

planering och upplägg av undervisningen och att hon upplevde att det var enkelt 

för 7:orna att ta till sig verktyget. ”De filmar, fotar av och använder Ipaden på rätt 

sätt”.  

 
Majoriteten är positiva, men det är olika. Att allt är samlat på ett ställe tycker de 

flesta är bra. Men en av mina 9:or är lite motståndare till det digitala. Det är aldrig 

några problem i årskurs 7 eller 8. Den förändring jag kan se är att det är bättre nu 

jämfört med förra terminerna. De förstår fördelarna och OneNote används i fler 

ämnen. I början var det bara vi inom NO som använde det. (Diana) 

 

Bland de äldre eleverna upplevs ett visst motstånd och det förekommer ofta 

önskemål om att få använda de tryckta läroböckerna samt papper och penna. En 

möjlig orsak till det är att 9:orna och i viss mån 8:orna inte haft med sig 

arbetssättet med digitala resurser från början. Generellt upplever lärarna att alla 

elever ändå vill ha sina surfplattor, och att de hanterar de digitala resurserna på ett 

bra sätt.  
 

Många elever tycker att det är ”bökigt” att använda Ipad. Alla i nian vill hellre 

använda skrivbok. De vill att jag skriver på tavlan också. Samtidigt vill de ha sin 
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Ipad. Eleverna gillar moment som innehåller typ spel, t ex Kahoot13. De gillar även 

filmer. (Berit) 
 

Upplevda lärdomar  
Under de tre terminer som lärarna använt digitala resurser inom NO-

undervisningen har de upplevt och skaffat sig en rad nya kunskaper och lärdomar. 

Det gäller både rent praktiska kunskaper kring läromedlens och verktygens 

funktioner och möjligheter, men även ämnesdidaktiskt. Det senare handlar om 

lärdomar om metoder och hur de digitala resurserna kan användas i klassrummet.  
 

Det fungerar mycket bättre i år. Det vore önskvärt med en gemensam start och 

utbildning i OneNote när de börjar årskurs 7, t ex hur man skapar mappar, hur man 

skickar, delar osv. Inte så mycket problem nu. Ofta räcker det för eleverna att starta 

om sin Ipad. I fjol kunde en hel lektion bli påverkad och förstörd av teknikproblem. 

 

Till stor del har lärarna skaffat sig kunskaperna på egen hand, eller med hjälp av 

varandra. När det gäller Sensavis har några av lärarna fått extern utbildning, och 

även deltagit som ”återkopplare” i utvecklingsarbetet med själva mjukvaran. 

Några av de lärdomar som lärarna nämner är dels att de inte kan arbeta till 100 % 

digitalt, bl.a. beroende på att tekniken inte är fullt utvecklad och pålitlig. De 

upplever att det tagit tid i början att lära sig använda de digitala resurserna på ett 

bra sätt, men att situationen blivit mycket bättre. De ser också att det finns 

utvecklingspotential. De lär sig kontinuerligt av varandra, ser fler fördelar än 

nackdelar med de digitala resurserna och har börjat arbeta mer metodiskt både vad 

gäller planering, undervisning och bedömning. En lärare nämner att det finns 

tankar på att använda nya metoder, som ”flippat klassrum”, i undervisningen. 
 

Man kan inte enbart jobba digitalt. Papper och penna behövs också. Man måste 

tänka på att ha någon slags back-up med papper, om någon elev har trasig Ipad, 

eller har glömt den. (Diana) 

 

Målet framåt för mig är att tillämpa ”flipped classroom”, dvs. att göra videos på 

mina genomgångar. Grundidén är att inte behöva göra genomgången på tavlan, utan 

att man ska kunna börja jobba direkt. (Adam)  

 

4.2 Resultat och noteringar från observationerna 
En sammanställning av de genomförda observationerna ges i bilaga 5, tabell 6.  

I tabellen framgår det vilken typ av NO-undervisning som bedrevs, samt vilka 

digitala resurser som användes i klassrummet vid respektive observationstillfälle. 

Det insamlade textmaterialet från observationerna analyserades på motsvarande 

sätt som gjordes för intervjumaterialet. Materialet är omfattande, och presenteras 

inte i sin helhet i studien. I detta avsnitt ges en sammanfattning av resultaten 

utifrån textanalysen, samt några förkortade exempel från de anteckningar som 

fördes vid observationstillfällena. Observationspunkterna, se tabell 2 samt bilaga 3 

tabell 4, handlar om användningen av de digitala resurserna i klassrummet. 

Noteringar om upplevda fördelar och nackdelar, samt skillnad mellan årskurser 

handlar om observatörens tolkningar av klassrumssituationen. Lärarnas upplevda 

lärdomar baseras på den avslutande reflektion som läraren ombads göra efter varje 

observationstillfälle. Det kan noteras att tiden ofta var knapp mellan lektionerna, 

                                                 
13 Kahoot är en webb-baserad gratistjänst som ger möjlighet att skapa eller använda färdiga 

frågesporter där svaren ges av deltagarna med hjälp av plattor/paddor och mobiltelefoner. 
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och endast vid fem av sexton tillfällen hade läraren möjlighet att ge någon 

reflekterande kommentar. 

 

Lärarens användning av digitala resurser vid lektionen 

Användningen av de digitala läromedlen och verktygen varierade vid de olika 

observationstillfällena. Några lektioner inleddes med att läraren visade filmklipp, 

eller gjorde en bildpresentation med OneNote eller Microsoft Powerpoint. Vid 

majoriteten av lektionerna hänvisade lärarna, i något sammanhang, till information 

i, eller till användning av OneNote, t.ex. att eleverna skulle för loggbok, skriva 

svar på frågor eller skriva en laborationsrapport. Vid laborationstillfällena hade 

lärarna i de flesta fall förberett laborationsinstruktionen i OneNote. I ett fall 

uppgav läraren att hen inte hunnit, och hade skickat den som ett Word-dokument 

via mail till eleverna. Vid några laborationer använde eleverna programvaran 

Excel. Vid en laboration användes värmekameror och digitala sensorer. Vid en 

annan laboration reflekterade samma lärare över att vissa saker är bättre att se 

analogt, och nämnde som exempel, det är bättre att se en vätska i en termometer 

vidga sig och stiga, för att förstå vad som händer.  

 

Lektion 8, Biologi, årskurs 9, Berit och Diana: 
Lektionen startar, läraren ber eleverna ta fram laborationen i OneNote. Läraren 

säger att efter labben ska ni skriva en labbrapport i ett annat dokument i OneNote. 

Läraren uppmanar eleverna att ta kort under experimentet som de kan ha med i sin 

rapport sen. 

 

Vidare refererades, eller hänvisades till online-boken Spektrum vid cirka hälften 

av lektionerna i fysik och biologi för årskurs 7 respektive årskurs 9. Årskurs 8 

arbetade med ett ämnesövergripande projekt i teknik, och där gjordes inga 

hänvisningar till läroboken. Vid några tillfällen användes OneNote av lärarna för 

att visa elevernas resultat och bedömningar från tidigare provtillfällen.  
 

Lektion 10, Fysik, årskurs 7, Berit: 
Återlämning av prov. Läraren visar hur bedömningsmatrisen ser ut och tolkas. ”Vill 

ni se mer noggrant hur bedömningen ser ut har jag lagt in den i er OneNote”.  Elev 

svarar ”man ser inget, min anteckningsbok är tom”. Läraren frågar, ”är det någon 

som tycker att det är OK att jag visar er OneNote, då ser alla resultatet?” En elev 

säger OK till det. Matrisen för den eleven tas fram på tavlan, och läraren visar hur 

hon har markerat i matrisen, och vilka uppgiftsnummer som ligger var i matrisen. 

”Ju mer grönt, och ju mer till höger desto bättre”.   

 

Elevernas användning av OneNote, utifrån lärarens instruktion 

Eleverna använde i någon form OneNote vid de flesta lektioner, beroende på 

vilken typ av arbetspass det handlade om. Ofta hade läraren kopierat över ”testa 

dig själv-frågor” från läromedlet Spektrum på separata OneNote sidor, där 

eleverna skrev in sina svar.   

 

Lektion 8, Biologi, årskurs 9, Berit och Diana: 
Eleverna fotar under laborationen med sina Ipads, för att spara i sin OneNote. En 

elev letar efter papper att skriva på, men kommer på att han ska skriva på sin Ipad i 

stället. 
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Överlag användes surfplattan och OneNote på ett förväntat sätt utifrån lärarens 

instruktioner, dvs. eleverna antecknade, svarade på frågor, dokumenterade vid 

laborationer och skrev labororationsrapporter. Vid flera lektioner valde eleverna 

att fotografera av lärarens tavelanteckningar, och spara dem i aktuell OneNote, i 

stället för att anteckna själva.  
 

Lektion 14, Fysik, årskurs 7, Berit och Diana: 
Läraren har inte hunnit skapa en OneNote för laborationen. Ungefär halva klassen 

skapar, på eget initiativ, en OneNote och skriver sina svar där, trots att läraren inte 

instruerat om just det. Observatören ser cirka 10 av 20 surfplattor med ”rätt sida 

uppe” och eleverna arbetar i grupp. 
 

Observerade fördelar 
Eleverna fotograferade ofta av lärarens tavelanteckningar och la in i sin OneNote, 

vilket medförde att de kunde hänga med mer aktivt vid genomgångar i stället för 

att fokusera på att ”hinna anteckna”. De kunde också välja att anteckna och svara 

på frågor, direkt i aktuell OneNote. Lärarna skapade ibland även sina 

presentationer i OneNote istället för i PowerPoint, vilket gjorde dem enklare att 

dela och göra tillgängliga för eleverna, utan att behöva skickas som filer. De elever 

som t.ex. hade varit frånvarande vid någon lektion, eller inte haft sin surfplatta 

tillgänglig, kunde via OneNote enkelt få tillgång till anteckningar och annat 

material från läraren eller klasskamraterna. 

 

Lektion 8, Biologi, årskurs 9, Berit och Diana: 
De flesta eleverna hinner skriva klart sina laborationsrapporter på sin Ipad. De har 

fotat under tiden med sina Ipads, vilket är en fördel då de kan förstora och se DNA-

trådarna mycket bättre. (Laboration; Ta fram DNA ur Kiwi.) 

 

Observerade nackdelar och utmaningar 
Vid alla observationstillfällen var det någon elev som inte hade tillgång till sin 

Ipad. Skälen varierade, och det kunde handla om att den hade glömts hemma eller 

var trasig. Vid flera tillfällen hade några elever problem med tekniken. Det kunde 

handla om att sidor synkroniserades långsamt, att sidor var skrivskyddade eller att 

de själva hade glömt bort sina lösenord. Vid tre av de observerade lektionerna 

gjordes noteringar om att 10-15 minuter av lektionstiden gick till att lösa 

teknikproblem för en del av eleverna i klassen.  

 

Lektion 13, Fysik, årskurs 7, Berit: 
Flera elever hade problem med att få fram sina resultat i Excelfilen. Mångas filer 

var skrivskyddade, och de behövde hjälp. Cirka 10 minuter gick till att lösa 

teknikproblem. 

 

Vid alla observerade lektioner, dvs. gällande alla årskurser, fanns tillfällen då 

några elever använde sina mobiltelefoner eller surfplattor till annat än skolarbete. 

Oftast handlade det om 5-10 minuter i början eller i slutet av lektionen, eller under 

”väntetider” vid laborationspass. I några enstaka fall noterades att elever använde 

en stor del av lektionstiden till annan otillåten användning av surfplattan. 

Framförallt gällde detta vid laborationstillfällen.   
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Lektion 8, Biologi, årskurs 9, Berit och Diana: 
Två elever har surfat på sina mobiler under labben. En elev tar fram en ett högljutt 

filmklipp på något helt annat, och får då en tillsägelse av läraren och en varning om 

att inte få behålla sin Ipad. 

 

Skillnader mellan årskurser 
Skillnaden i inställning till de digitala resurserna visade sig framförallt vid 

lektionerna med årskurs 9. Där förekom vid flera lektionstillfällen inledande frågor 

”om de måste läsa i online-boken, om de kunde få låna en vanlig bok, eller 

använda en vanlig skrivbok”, något som eleverna ibland fick göra. Vid två 

tillfällen hade årskurs 9 vikarie hela eller del av lektionen. Då valde de flesta 

elever att använda den klassrumsuppsättning av fysiska böcker, som fanns att 

tillgå. I årskurs 9 noterades att det även var mer vanligt att någon elev hade glömt, 

eller valt att inte ta med, sin surfplatta till lektionen.  

 

Att eleverna i årskurs 7 hade en annan inställning till användningen av de digitala 

resurserna kan exemplifieras med observationen av lektion 13, vilket var en 

laboration om värmestrålning. Vid denna lektion hade läraren inte hunnit skapa en 

OneNote i förväg, vilket annars var det vanliga tillvägagångssättet. Det noterades 

vid detta tillfälle att uppskattningsvis halva klassen skapade en egen OneNote för 

laborationen, och skrev svar och anteckningar i denna, utan att läraren uppmanat 

eller instruerat om detta.  

 
Upplevda lärdomar  
Lärarnas upplevda lärdomar vid observationstillfällena baseras på de reflekterande 

kommentarer som gavs i anslutning till lektionen i fråga. Tiden mellan lektionerna 

var i de flesta fall begränsad, och endast vid fem tillfällen gjordes några kortare 

reflektioner av en av de två observerade lärarna. Reflektionerna handlade bland 

annat om varför inte OneNote använts vid lektionen, och funderingar kring om det 

alltid var en fördel att använda digitala verktyg. En reflektion (lektion 6) handlade 

om att vissa saker är bättre att se och tillämpa analogt i NO-undervisningen, och 

läraren nämnde som exempel att det är bättre att se en vätska i en termometer 

vidga sig och stiga, för att förstå vad som händer. 

 

Vid ett reflektionstillfälle (lektion 10) lyftes fördelen med OneNote, när det kom 

till hantering av elevernas provresultat och bedömningar, vilket även belystes vid 

intervjuerna. Läraren visade hur hon nu lärt sig hantera verktyget, visade hur alla 

kunskapsmatriser var inlagda i en särskild flik i OneNote, och hur detta skulle 

kunna komma att bli till stor hjälp vid kommande betygssättningar. Läraren hade 

lärt sig detta på egen hand, och lagt många timmar på att skapa en övergripande 

OneNote för fysik. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat från intervjuer och observationer 
 

Hur används de digitala resurserna? 

 Spektrum, dvs. den digitala läroboken, används vid flera NO-lektioner.  

 OneNote används vid alla lektioner, t ex. för att arbeta med material och 

frågor som finns i Spektrum, eller för att skriva laborationsrapporter.  

 Eleverna fotar ofta av lärarens tavelanteckningar och lägger i sin OneNote. 
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 Lärarna använder ibland filmklipp som introduktion. Digitala sensorer och 

mikroskop användes vid enstaka lektioner. 

 Sensavis användes inte vid någon av de observerade lektionerna. 

 

Upplevda fördelar respektive nackdelar 

 De intervjuade lärarna är överlag positiva till att använda digitala resurser i 

NO-undervisningen. De har en överensstämmande syn gällande flera fördelar 

med de digitala resurserna, som man upplever leder till ett bättre lärande för 

eleverna. Det handlar i första hand om att ”allt material finns samlat” och 

”surfplattan alltid är med. Lärarna upplever att eleverna vill använda 

surfplattorna. Studien visar att de lärare som har mer kunskap om, och större 

erfarenhet av digitala resurser ser mer fördelar och tonar ner nackdelarna. 

 

 Flera lärare tog, utifrån frågeställningen om förbättrat lärande, upp kopplingen 

till att bilderna, filmerna och det tredimensionella perspektivet i det digitala 

verktyget Sensavis ger eleverna en bättre utgångspunkt till att förstå olika 

naturvetenskapliga fenomen och sammanhang, när de sen läser vidare i 

böckerna. 

 

 Även vad gäller utmaningar och nackdelar finns en samsyn, och det handlar 

då främst om tekniska problem, som t.ex. svårigheter vid synkronisering och 

uppkoppling. Lärarna är dock överens om att det fungerar bättre nu jämfört 

med förra läsåret.  

 

 Lärarna konstaterar att de digitala verktygen kan innebära en distraktion för 

eleverna och ett störande moment i klassrummet, genom att eleverna använder 

surfplattorna till annat än skolarbete.  

 

Upplevda skillnader i bemötande och praktik 

 Lärarna har en liknande bild gällande elevernas inställning till de digitala 

resurserna. De nämner att årskurs 7 är positiva och självgående, att det finns 

ett visst motstånd mot digitala läromedel i årskurs 9, och att årskurs 8 befinner 

sig någonstans däremellan. Vid flera lektioner efterfrågar några elever den 

tryckta läroboken. Lärarnas bild bekräftades vid observationerna. 

 
Kunskaper och lärdomar 

 Lärarna anser att införandet av digitala resurser innebär ett delvis annorlunda 

arbetssätt, vilket både medför en tidsbesparing generellt, men även en ökad 

tidsåtgång inledningsvis. Det senare kan förbättras med mer fortbildning.  
 

 En lärdom är att det inte går att arbeta till 100 % digitalt. Det behövs back-up 

för de elever som av olika skäl inte har tillgång till surfplatta, eller om 

tekniken krånglar vid lektionstillfället. Det finns inte heller ett sätt som kan 

gälla som rätt sätt. Olika lärare har olika erfarenheter och tillämpar lite olika 

metoder för att uppnå de gemensamma målen.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 
5.1 Metoddiskussion  
Det finns ett antal felkällor att reflektera kring när en kvalitativ studie av det här 

slaget genomförs. Det är viktigt att studien genomförs på ett tillförlitligt sätt. 

Begreppet reliabilitet visade sig inte vara helt enkelt att tyda, då det inte kan tolkas 

på samma sätt vid kvalitativa studier. En fältstudie som denna, kan aldrig upprepas 

på samma sätt, med samma omständigheter och förutsättningar, därför kan 

resultatet av studien inte ”bekräftas” (Bryman 2008, s.352). Om man i begreppet i 

stället fokuserar på att studien ska genomföras på ett väldokumenterat, pålitligt och 

noggrant sätt, skulle en liknande studie kunna genomföras där resultaten kan 

jämföras. Några av de faktorer som kan påverka resultatet är urvalsmetoden, olika 

undersökningseffekter, tidsaspekten och tidpunkten som valts för studien. Även 

formuleringen av frågorna kan ha stor betydelse för utfallet, och det blir viktigt i 

sammanhanget att försöka eliminera sin subjektivitet och inte ställa ledande frågor 

(Bryman 2008, s.43-44). Tidsaspekten som sådan kan påverka tillförlitligheten. 

Vid denna studie var tiden en begränsande faktor, och intervjuer och observationer 

genomfördes veckorna före jul, en tidpunkt som ofta innehåller en rad andra 

aktiviteter samt att många lärare är upptagna med bedömning och betygssättning. 

Den tidsram som fanns att tillgå för fältstudien begränsade även de tillfällen vid 

vilka observationer kunde genomföras. Med mer tid att tillgå, hade ev. andra 

lektionstillfällen kunnat väljas, där t.ex. Sensavis användes, vilket skulle gett 

studien ett fylligare underlag.       

 

I detta fall var urvalet av informanter relativt litet och homogent. Det är möjligt att 

lärarna, medvetet eller omedvetet, har anpassat sitt arbetssätt när de vet att de blir 

observerade och känner till syftet med studien. Det finns också en möjlighet att de 

velat ge ”rätt svar” när de deltagit i intervjuerna (Larsen 2009, s.43-44). I detta fall 

är lärarna medvetna om den IT-strategi och inriktning för användning av digitala 

läromedel som råder vid skolan. Studiens syfte har handlat om att undersöka hur 

digitala resurser används av en grupp lärare inom NO-undervisningen, samt vilka 

erfarenheter man skaffat sig genom användandet. Frågeställningarna bygger på 

lärarnas subjektiva uppfattningar och upplevelser. Det är möjligt (och sannolikt) 

att ett annat urval av informanter skulle gett ett åtminstone delvis annat resultat. 

 

Att säkerställa hög validitet, dvs. att samla in data som är relevanta för 

frågeställningen sägs vara enklare vid en kvalitativ studie som denna, eftersom 

processen vid intervjuer och observationer kan vara mer flexibel, dvs. det är 

möjligt att anpassa sig efter situationen och ställa klargörande följdfrågor vid 

behov (Larsen 2009, s.27, 80-81). Dock kan det vara svårt att analysera ett stort 

textmaterial på ett relevant sätt. Vid valet av metod för analysen, i detta fall 

kodning, sållas en hel del av materialet bort, vilket kan vara en möjlig felkälla. En 

annan möjlig effekt av analysarbetet kan vara att slutsatser dras på felaktiga 

grunder, för att nämna några exempel. När det gällde klassrumsobservationerna 

fick jag som observatör tänka på att lärarnas agerande kunde påverkas i och med 

att de var medvetna om att de blev observerade. Det var även, i vissa lägen, svårt 

att hålla sig till ett passivt förhållningssätt då eleverna ställde frågor och behövde 

hjälp, vilket i sig påverkade observationen. I denna fältstudie tillämpades 

triangulering, dvs. de två metoderna intervju och observation, kombinerades, vilket 
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talade för att validiteten skulle bli bättre (Larsen 2009, s.28). Vidare analyserades 

textmaterialet från observationerna på samma sätt som intervjumaterialet, men där 

måste man ha i åtanke att det är observatörens ord som analyseras, dvs. det är 

observatören som genom sina anteckningar formulerar orden och väljer vad som 

bedöms vara fördelar respektive nackdelar.  

 

5.2 Diskussion avseende resultat  
En utgångspunkt i denna studie är att det finns olika drivkrafter för att använda 

olika digitala resurser i skolan. Den studerade skolan är en 1:1-skola med en 

uttalad strategi att utvecklas inom IKT, där lärarna, enligt studiens resultat, 

upplever att det finns tydliga intentioner från ledningen att de ska komma bort från 

pappersanvändning och arbeta digitalt (Bilaga 4, tabell 5). Som nämns i denna 

studies bakgrundsavsnitt, är teknikutvecklingen i samhället en av drivkrafterna för 

digitaliseringen av skolan (Skolverket 2016b). Roger Säljö (2015) menar att 

digitala verktyg, som dagens mobiltelefoner, är lika självklara för eleverna i skolan 

som papper och penna varit för tidigare generationer, och det är viktigt att förstå 

den nya teknikens roll för elevers lärande (Säljö 2015, s.97). Mycket av det vi lär 

oss och kan, har vi lärt oss med stöd av nya medierande tekniker i form av olika 

artefakter, och i dag handlar lärande en hel del om att utveckla färdigheter att 

använda digitala resurser (Säljö 2015, s.97).  

 

2015 presenterades en internationell rapport (Johnson et al. 2015), i samarbete med 

tre nordiska aktörer, som bedömde vilka tekniktrender som var viktiga att bevaka i 

olika tidsperspektiv. Syftet med rapporten var att informera beslutsfattare för 

skolan om teknikutveckling som kan stödja skolans verksamhet (Johnson et al. 

2015, s.1). Rapporten beskrev, 2015, att på 1-2 års sikt sågs en trend mot att elever 

kommer att använda egna digitala verktyg i skolan, molntjänster, flippat klassrum 

och spel i undervisningen (Johnson et al. 2015, s.4). Det är intressant att konstatera 

att flera av dessa antaganden, nu 1-2 år efter rapportens publicering, bekräftas i 

denna studie och att t.ex. antagandet om flippat klassrum är något som är på gång 

och som några av lärarna i denna studie överväger att komma igång med. Egna 

verktyg är inget som skolan i studien förespråkar, men eleverna får använda sina 

egna mobiltelefoner i klassrummet t.ex. som språkstöd och som hjälpmedel i vissa 

situationer i NO-undervisningen.  

 

Förutsättningarna i skolan ändras. Faktorer som globalisering och migration ställer 

nya krav på undervisningen (Säljö 2011, s.170). Möjligheten att individanpassa 

och att t.ex. ge språkstöd eller att kunna lyssna på texten var också något som 

lärarna i studien lyfte som argument för att använda digitala resurser i NO-

undervisningen. Fleischer (2015) betonar liknande positiva argument och nämner 

som exempel möjligheter till dyslexi-anpassade typsnitt, större text eller uppläst 

text (Fleischer 2015). Även om direktiven inom skolan varit tydliga kring vissa 

verktyg, som OneNote, har det, enligt lärarna, varit mycket upp till dem själva att 

välja läromedel och skaffa sig de kunskaper som behövs. De har lärt sig främst av 

varandra, och tycker att det kollegiala lärandet har fungerat bra, men framhåller att 

det är viktigt med kompetensutveckling. Dessa resultat bekräftas av studier som 

både Skolverket och Lärarnas riksförbund genomfört (Skolverket 2016a, s.3-5, 

Lärarnas riksförbund 2016, s.3-4). I rapporten om tekniktrender i skolan (Johnson 

et al. 2015, s.3) beskrivs kontinuerlig kompetensutveckling som en nyckelfaktor, 

och det ses som en utmaning att lyfta lärarnas digitala kompetens.  
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Digitaliseringen av skolan har ofta handlat om själva tekniken och att utrusta 

skolorna med själva verktygen (Tallvid 2015.s.32). En risk med detta 

tillvägagångssätt kan vara att tekniken används för sin egen skull, utan ett uttalat 

syfte (Calderon 2016). Resultatet från denna studie tyder på att det fanns en 

tendens till detta när skolan utrustades med digitala verktyg. Beslut hade fattats av 

skolans ledning att 1:1 skulle införas, och alla lärare var införstådda med det 

(bilaga 4, tabell 5). Enligt skolans IT-strategi var (och är) ett underliggande mål att 

förbättra elevernas måluppfyllelse, dvs. tanken var att användningen av digitala 

resurser skulle ge eleverna bättre förutsättningar till det, men hur man skulle gå 

tillväga var inte klarlagt. Surfplattor delades ut till eleverna innan lärarna hade 

hunnit lära sig de nya mjukvarorna och arbetssätten. Efter hand har lärarna skaffat 

sig bättre kunskaper och med facit i hand så har det gått bra. Lärarna ser fördelar 

med verktygen och möjligheter till utveckling. De har också blivit bättre på att 

tackla de problem som ibland uppstår. Lärarnas erfarenheter av införandet av 1:1 

bekräftas genom tidigare forskning, och tillvägagångssättet är inte ovanligt 

(Tallvid 2015, s.21).  

 

Vid en jämförelse med lärarnas erfarenheter med de som beskrivs i den 

australiensiska studien om 1:1-införandet (Nielsen et al. 2014) finner man många 

likheter när det gäller användningen av digitala resurser i NO-undervisningen. 

Drivkrafterna var desamma, och lärarna beskrev liknande möjligheter och 

utmaningar, som t.ex. vikten av förkunskaper och kompetensutveckling hos både 

elever och lärare, samt frustration över krånglande teknik (Nielsen et al. 2014, 

s.426). En överensstämmande lärdom var också att lärarna ansåg det vara 

nödvändigt att planera för back-up, bl.a. på grund av risken för tekniska problem 

(Nielsen et al. 2014, s.428). Möjligheten att kunna fotografera av tavlan, och 

anteckna direkt i OneNote lyfte lärarna i denna studie som en fördel. Nielsen et al. 

(2014) noterade också att eleverna tillämpade detta tillvägagångssätt, men menade 

att det berodde på att eleverna var osäkra på vad de skulle anteckna. I flera fall 

noterade man att elever kopierade svar direkt från internet och la i sin OneNote, 

vilket lärarna menade fick konsekvensen att de inte var insatta och engagerade i 

svaret (Nielsen et al. 2014, s.426). Författarna menade att bara för att eleverna 

samlade på sig mycket material, var det inte säkert att de lärde sig innehållet bättre 

(Nielsen et al. 2014, s.425).      

 

Lärarna i föreliggande studie uppgav att de upplevde att de digitala resurserna 

medförde flera fördelar och möjligheter till bättre lärande, och gav som exempel 

bl.a. att bilder, filmsekvenser och liknande, som verktyget Sensavis erbjöd, gav 

eleverna en bättre förståelse för naturvetenskapliga fenomen som annars skulle 

kunna upplevas abstrakta. Dessa synpunkter leder tillbaka till Säljös (2015) tankar 

om hur lärandet påverkas av nya medierande tekniker (Säljö 2015, s.97), samt till 

Sjödéns studie (Sjödén 2014) där han talar om digitala mervärden. De senare 

handlar om att olika funktioner som kännetecknar de digitala resurserna, kan 

kombineras och därmed skapa ett mervärde i undervisningen. De fem funktioner 

som Sjödén bedömer är relevanta i den svenska skolan är; övningsprogram, 

vägledningsprogram, simuleringar, lärspel och problemlösningsprogram (Sjödén 

2014, s.81). Dessa funktioner och mervärden nämner också lärarna i studien, om 

än med andra ord, som viktiga komponenter i de digitala resurser som används 

inom NO-undervisningen (bilaga 4, tabell 5). Några exempel som tas upp i studien 
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är verktyget Sensavis, som innehåller simuleringar, läromedlet Spektrum, vars 

främsta funktioner är vägledning och övningar men även simuleringar i form av 

filmklipp, samt lärspel som webb-spelet Kahoot. En annan fördel som framhölls av 

lärarna i studien var den tidsbesparing som arbetssättet med de digitala verktygen 

medförde, kunde leda till mer tid till diskussion och förklaring i klassrummet. Som 

ett exempel på det nämnde en lärare det positiva och tidseffektiva i att använda 

digitala sensorer vid laborationer, som ger eleverna fina diagram direkt i datorn, 

utan att de behöver lägga för mycket lektionstid på att själva skapa diagrammen. 

Både Sjödén och Fleischer framhöll denna aspekt som ett exempel på den digitala 

teknikens möjligheter (Sjödén 2014; s.92, Fleischer 2015).  

 

Lärarna i denna studie upplevde att elevernas lärande blev bättre med hjälp av att 

använda digitala resurser i NO-undervisningen, men det var inget de egentligen 

kunde bekräfta. Enligt Lantz Anderssons studie (2009) blir lärandeaktiviteterna 

annorlunda, men inget visar på att lärandet blir bättre (Lantz Andersson 2009, 

s.124). Tre internationella studier (Akpinar 2013; Engeness & Edwards 2015; 

Frailich et al. 2007), där interaktiva, naturvetenskapliga digitala verktyg använts, 

indikerar dock att lärarnas upplevelse är relevanta, och paralleller kan dras till 

lärarnas beskrivning av verktyget Sensavis. De tre studierna har riktat in sig på 

undervisning i olika NO-ämnen, nämligen fysik, biologi samt kemi, men i alla tre 

fallen har man studerat effekten av att tillämpa interaktiva digitala verktyg 

innehållande animeringar. Resultaten visar också att de elever som använt de 

digitala verktygen överlag uppvisar bättre kunskaper och förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen och begrepp (Akpinar 2013, s.533; Engeness & 

Edwards 2015, s.12; Frailich et al. 2007, s.193). Akpinar menar också att 

verktygen gör eleverna mer aktivt deltagande och att lärandet därmed blir bättre 

(Akpinar 2013, s.535). När det gäller den pedagogiska aspekten understryker 

Engeness & Edwards (2015, s.12) att läraren har en viktig roll i arbetet, men att 

den har en mer guidande funktion. Att arbetssättet i klassrummet delvis förändras 

när de digitala resurserna används, är även något lärarna i denna studie konstaterar. 

Nielsen et al. (2014, s.423) menar att det är en utmaning för NO-lärare att tillämpa 

nya arbetssätt, som innovativt utnyttjar de digitala möjligheterna.  

 

Även om det råder samstämmighet mellan lärarna kring flera av frågeställningarna 

i studien, har de olika erfarenheter och upplevelser kring några. Orsakerna till 

skillnaderna är säkert flera. Fleischer (2013) menar att hur lärare tar emot och 

använder digitala resurser beror mycket på deras attityder och inställning till bl.a. 

vilken slags pedagogik de föredrar (Fleischer 2013, s.71). Även Frailich et al. 

(2007, s.194) betonar att det är viktigt att använda olika metoder inom NO-

undervisningen för att öka elevernas intresse, och menar att lärarens inställning är 

en viktig faktor för om den webb-baserade undervisningen upplevs positiv eller 

inte. För att gå tillbaka till exemplet med att använda digitala sensorer, framhöll en 

annan lärare i studien att det ibland var bättre att använda analoga alternativ. 

Läraren såg t.ex. fördelar med att använda en vätskefylld traditionell termometer 

vid en viss laboration, så att eleverna skulle lära sig se sambanden med vad som 

händer med en materia när temperaturen stiger. Däremot såg samma lärare 

fördelen med att därefter mata in temperaturdata i en Excel-fil, och låta eleverna 

skapa sitt diagram. En slutsats som kan dras utifrån detta exempel är att det inte 

finns endast ett sätt som kan gälla som ”rätt sätt”. Skillnader mellan lärare beror 

även på hur långt läraren kommit själv avseende kunskaper om läromedlen och 
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verktygen. Den som är intresserad av tekniken och kan mer, är också mer positiv 

och använder verktygen mer (Tallvid 2015, s.40). Utifrån resultaten i studien går 

det att se skillnader i inställning till digitala resurser mellan lärarna, även om de är 

medvetna om att detta arbetssätt är vad som gäller på denna skola, och att IT-

satsningen även var en anledning till att de sökte sig dit. Digitalisering i skolan 

sker snabbt och lärarnas brist på, eller önskan om kompetensutveckling är ett 

återkommande tema i forskningen om IT i skolan (Tallvid 2015, s.42). Den 

skillnad mellan årskurserna, som lärarna enligt studien upplever i dag borde inte 

vara lika tydlig om bara något år. Även de elever som visar visst motstånd mot 

tekniken, uppskattar och använder sina digitala resurser i skolan. 

 

5.3 Slutsatser  
Avslutningsvis har det varit denna studies ambition att ge en bild av hur digitala 

resurser använts av NO-lärare vid en 1:1-högstadieskola, belysa upplevda fördelar, 

nackdelar och att ge kunskap och förståelse över de förändringar som skett under 

en viss tidsperiod. Resultaten visar på en skola som är väl rustad för att kunna leva 

upp till den vision som Skolverkets nationella IT-strategi beskriver. Lärarna visar 

en positiv inställning och en ambition att ta tillvara och utveckla de resurser som 

finns att tillgå för NO-undervisningen i skolan, och att dela med sig av sina 

erfarenheter. Studien visar att lärarnas erfarenheter, i mångt och mycket, stämmer 

väl överens med vad tidigare forskning visat. Det handlar bland annat om att 

lärarens inställning, erfarenhet och kompetens gällande digitala resurser, är 

nyckelfaktorer för ett lyckat resultat vid införandet av digitala resurser i skolan. 

Det handlar också om att de möjligheter som digitala resurser kan erbjuda, är 

positiva ur didaktisk synvinkel och kan gynna olika individuella behov och sätt att 

lära. Ett exempel är att med hjälp av digitala resurser kunna visualisera abstrakta 

naturvetenskapliga fenomen, som därmed kan bli enklare att förstå.         

 

5.4 Reflektion och förslag på fortsatt arbete 

Vid observationerna noterades att de digitala resurserna inte alltid användes i den 

utsträckning som det fanns möjligheter till och som gavs utryck för vid 

intervjuerna, och användningen var heller inte alltid konsekvent. Vid de 

observerade lektionerna användes det digitala läromedlet Spektrum och verktyget 

OneNote i första hand som en tryckt bok respektive en vanlig skrivbok. Vid 

jämförelse mellan observationerna, och ev. slutsatser kring skillnader mellan de 

olika årskurserna, var det viktigt att notera att eleverna hade lektioner i skilda 

ämnen, i vilka användningen av digitala läromedel varierar. För att ge en bättre 

relevans till studien borde observationerna genomförts vid lektioner inom ett och 

samma ämne.   

 

Några tankar inför ett fortsatt arbete är dels att genomföra en liknande studie inom 

endast ett ämnesområde, eller möjligen inom två områden och i så fall göra en 

jämförelse mellan dessa. Eftersom lärarna i denna studie upplever att ”elevernas 

lärande” blir bättre när de använder digitala resurser i NO-undervisningen, vore 

det även intressant att försöka genomföra en undersökning som går ut på att 

faktiskt mäta lärandet. Detta skulle man kunna göra genom att låta olika grupper 

arbeta på olika sätt inom ett område och studera om det är möjligt att se någon 

skillnad i måluppfyllelse. Genomförs en sådan studie inom enbart ett 

ämnesområde kan även jämförelsen mellan t ex. olika årskurser bli tydligare.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Informations- och samtyckesbrev lärare 
 

 
 
Information om studie kring användning av digitala läromedel och 
verktyg inom NO-undervisningen 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Som en avslutande del av min kompletterande pedagogiska utbildning vid 

Högskolan Dalarna planerar jag att genomföra en studie inom mitt examensarbete. 

Syftet med studien är att undersöka hur olika typer av digitala läromedel och 

verktyg används inom NO-undervisningen, framför allt inom biologi och 

kemiundervisningen, samt vilka erfarenheter som erhållits genom användandet.  

 

Jag kommer att samla underlag för studien genom att genomföra 1-2 intervjuer 

vardera med 5 NO-lärare. Jag kommer att föra anteckningar vid intervjuerna, som 

sammanlagt kommer att ta ca en timme i anspråk (dvs. ca 30 minuter/intervju). Jag 

planerar även att genomföra en fältstudie med klassrumsobservationer, där lärarnas 

arbete kommer att studeras. Jag kommer inte att titta på hur enskilda elever jobbar.  

  

Det insamlade materialet kommer att analyseras och behandlas konfidentiellt och 

anonymt, både under studiens gång och i det färdiga examensarbetet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna, som du gärna kan få ta del av efteråt. En sammanfattning av 

examensarbetet kommer att sparas och lagras vid Högskolan Dalarna, publiceras i 

DIVA och finnas tillgänglig för dig att ta del av, men allt analysmaterial, såsom 

intervjusvar och observationsprotokoll kommer att makuleras efter studiens 

avslutande. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
           

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Xxxx  2016-11-24                                       Borlänge 2016-11-24 

    

Anna-Lena Nyström Susanne Römsing (Handledare) 

e-post: xxxxxxx e-post: srm@du.se 

Tel: 070-xxx xxxx Tel: 023-77 88 30 
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Bilaga 2: Informationsbrev elever 
 

 
 
Information om studie kring användning av digitala läromedel och 
verktyg inom NO-undervisningen 
 

Hej! 

 

Som en avslutande del av min kompletterande pedagogiska utbildning vid 

Högskolan Dalarna planerar jag att genomföra en studie om digitala läromedel och 

verktyg.  

 

Syftet med studien är att synliggöra de erfarenheter som NO-lärarna har skaffat sig 

vid användningen av digitala läromedel och verktyg. Det handlar t ex om hur 

erfarenheterna ser ut gällande användningen av läroboken i kemi eller biologi i 

digital form, dvs. som e-bok i elevens Ipad, samt användningen av den digitala 

anteckningsboken OneNote.  

 

Jag kommer att samla material för studien genom att göra intervjuer med NO-

lärare vid skolan. Jag planerar även att genomföra klassrumsobservationer, där jag 

främst kommer att studera hur lärarna arbetar med digitala läromedel. Jag kommer 

inte att titta på hur enskilda elever jobbar. 

 

Det insamlade materialet kommer att analyseras och behandlas konfidentiellt och 

anonymt, både under studiens gång och i det färdiga examensarbetet. Det innebär 

att inga namn eller personuppgifter kommer att finnas med i studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. En sammanfattning av examensarbetet kommer att sparas och lagras vid 

Högskolan Dalarna, publiceras i DIVA och finnas tillgänglig för dig att ta del av, 

men allt analysmaterial, såsom intervjusvar och observationsprotokoll kommer att 

förstöras efter studiens avslutande. Det går bra att kontakta mig om du vill ha mer 

information om studien.  

  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Xxxx  2016-11-24                                       Borlänge 2016-11-24 

    

Anna-Lena Nyström Susanne Römsing (Handledare) 

e-post: xxxxxxx e-post: srm@du.se 

Tel: 070-xxx xxxx Tel: 023-77 88 30 
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Bilaga 3: Nyckelord 
 

 

Tabell 4. Använda nyckelord vid textanalys. 

 

Kategori 

(Färgkod) 

Nyckelord  

Intervjuer 

Nyckelord  

Observationer 

Intervjufråga Observations-

punkt 

Grön Möjligheter 

Fördelar 

 

Fördel 2a, 2b, 3b 1 

Röd Nackdelar 

Utmaningar 

Problem 

 

Problem 2b, 3c, 3d 3, 4 

Gul Val 

Användning 

Metod 

Pedagogisk 

tanke 

 

Metod 3a, 4a,  1, 2, 5 

Blå Skillnad 

Inställning 

Lärdomar 

 

Inställning 2d, 4d, 4e 3, 5 

Lila Genomföra 

Administrera 

Planera 

Direktiv 

 

Genomföra, 

hur 

2c, 3a, 4b, 4d  1, 2 
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Bilaga 4: Resultat textanalys 
 

 

Tabell 5. Resultat från textanalys, urval av identifierade ord/uttryck per kategori. 

 

Grön kategori 

(Fördelar) 

Röd kategori 

(Nackdelar) 

Gul kategori 

(Metod) 

Blå Kategori 

(Inställning) 

Lila kategori 

(Genomföra) 

Alltid med Outvecklat Kommunikation Motstånd Inga direktiv 

generellt 

Allt samlat Uppkoppling 

krävs 

Lägga ut allt Upplevd 

stress 

Direktiv för 

OneNote 

Översättningar Sidor laddas 

långsamt 

Fota av tavlan De flesta 

positiva 

Lära av 

varandra 

Förenklingar Inte samma 

överblick 

Språkstöd Bättre nu Utbildning 

saknas 

Läsa hemma Tekniska 

problem 

Checklistor och 

loggböcker 

Svårt att 

låta bli 

annat 

Underförstått 

Kommunikation Distraktion, 

spel, snap chat 

Dela 

bedömningar 

Upplevs ta 

mer tid 

Tydlig 

intention 

Tidsvinst Dubbelarbete, 

back up 

behövs 

Bedömnings-

matris 

Har hellre 

skrivbok  

Direktiv, 

bort från 

papper 

Filmklipp finns Upplevd stress Läxor och prov Förutsätter 

att elever 

förstår 

Mer 

metodisk 

Språkstöd Inte optimalt 

system 

Resultat Spännande Mappsystem 

Utvecklings-

potential finns 

Ej fungerande 

nätverk 

Personal-

information 

Skillnad 

mellan 

årskurser 

Styr vem 

som ser vad 

En annan 

bildvärld 

Trötta ögon Elever kan dela 

och delge 

”OneNote 

är jättebra” 

Lärarna 

valde 

läromedel 

Mikroskop med 

wifi 

Synkronisering Administration Pedagogisk 

vinst 

Ledningen 

bestämde 

Bilder befäster 

kunskaperna 

Saker 

försvinner 

Möjlighet att 

kommentera 

Jobbar inte  

100 % 

digitalt 

 

Motivation, 

elever vill ha 

Ipad 

Tar mer tid i 

början 

Lgr 11 Uppskattar 

moment 

med spel 
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Bilaga 5: Resultat observationer  
 

Tabell 6. Genomförda klassrumsobservationer och använda digitala resurser 

 Datum Lektions- 

tid (min) 

Ämnesområde Aktivitet 

 

Digital resurs 

1. 2016-11-29 60 Teknik 

Enskilt projekt 

Film ritteknik 

Loggböcker 

Projektarbete 

Surfplatta/Dator 

You Tube 

OneNote 

2. 2016-11-30 60 Biologi 

Genetik 

Genomgång av 

kromosomer 

Surfplatta 

OneNote (presentation 

och anteckningar) 

3. 2016-12-02 60 Biologi 

Genetik 

Arbete med ”Testa 

dig själv frågor” 

Surfplatta 

Spektrum Online bok 

OneNote 

4. 2016-12-02 60 Teknik 

Enskilt projekt 

Skapa broschyr och 

logga 

Surfplatta 

PowerPoint 

OneNote 

5. 2016-12-07 60 Biologi 

Genetik 

Diskussion om film, 

svara på frågor i 

grupp 

Surfplatta 

OneNote 

Spektrum Online bok 

6. 2016-12-07 60 Fysik 

Meteorologi 

Genomgång 

värmeöverföring 

Demonstration 

Surfplatta, (för att 

fotografera tavel-

anteckningar) 

7. 2016-12-07 90 Fysik 

Termodynamik 

Laboration 

värmestrålning 

Surfplatta 

Mobiltelefoner 

OneNote 

Excel 

8. 2016-12-08 90 Biologi 

Genetik 

Laboration 

DNA ut kiwifrukt 

Surfplatta  

(till fotografering 

anteckningar och 

rapport) 

9. 2016-12-08 80 Teknik 

Enskilt projekt 

Tillverkning av 

prototyper, ta fram 

broschyrer 

Surfplatta 

OneNote 

10. 2016-12-13 60 Fysik 

 

Genomgång av prov, 

och förra veckans 

laboration 

Surfplatta 

OneNote 

11. 2016-12-13 60 Teknik 

Enskilt projekt 

Enskilt arbete med 

projektet, loggbok 

Surfplatta  

OneNote  

12. 2016-12-14 60 Biologi 

Genetik 

Tyst läsning, 

genomgång av 

celldelning 

Surfplatta 

Spektrum Online bok 

OneNote 

13. 2016-12-14 60 Fysik 

Termodynamik 

Genomgång och 

repetition av 

värmestrålning 

Surfplatta 

OneNote 

Excel 

14. 2016-12-14 90 Fysik 

Termodynamik 

Laboration  

Värmeöverföring 

Surfplatta 

OneNote 

Digital värmekamera 

15. 2016-12-15 90 Biologi 

Genetik 

Laboration 

korsningsscheman 

Genomgång av 

dominanta och 

recessiva anlag  

Surfplatta 

OneNote 

PowerPoint 

16. 2016-12-16 60 Biologi 

Genetik 

Fortsättning av 

övning från 

föregående lektion 

Dator 

PowerPoint- 

presentation 

 


