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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriveratt NTA:s digitala läromedel 
”Kroppen” kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap samt vilka upplevelser 
elever beskriver i samband med arbete med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”? 

Studiens metod utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra lärare och fyra fokusgrupper med tre 
elever i vardera fokusgrupp samt en femte fokusgrupp med fyra elever. Det teoretiska ramverk 
studien utgått ifrån är det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet från lärarintervjuerna visar att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” har en för hög 
nivå på faktatexterna samtidigt som de tredimensionella (3D) modellerna skapar förståelse för 
hur kroppen fungerar. Resultatet visar även att lärarna kan behöva stödja eleverna i att se 
samband mellan de digitala kunskaperna de skaffar sig och det verkliga livet. Resultatet visat 
att om NTA:s digitala läromedel gällande människokroppen ska fungera mer optimalt behöver 
lärare arbeta med de naturvetenskapliga begreppen för att skapa en förförståelse innan eleverna 
börjar arbeta med läromedlet ”Kroppen”. Resultatet från lärar- och elevintervjuerna visar också 
att berättelsen i NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” skapar engagemang och motivation hos 
eleverna för att genomföra alla uppdrag och laborationer, men att texterna lämpar sig för de 
högre årskurserna. Eleverna i studien uttrycker även att de upplever att 3D-modellerna hjälper 
dem att förstå svåra naturvetenskapliga begrepp. Det eleverna dock saknar är fler fysiska 
laborationer, vilka lärare som tänker använda sig av NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan 
tänka på i sin framtida undervisning. 
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1. Inledning 
Dagens unga och vuxna lever i en miljö där digital teknik spelar en avgörande roll i deras liv 
vilket gör det viktigt att grundskolan lyfter fram det digitala perspektivet (Skolverket 2017a, 
s.4). Med digital teknik har möjligheten att hantera information, att kommunicera och interagera 
förändrats (Johansson 2016, s.31). Digitala verktyg används allt mer inom grundskolan och 
under 2017 har programmering, källkritik och att använda digitala verktyg lagts in i den senast 
reviderade upplagan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, härefter 
kallad Lgr 11 (Skolverket 2017c). Exempelvis ska eleverna dokumentera med bland annat 
digitala verktyg när de gör naturvetenskapliga undersökningar (Utbildningsdepartementet 
2017, s.13, 15, 17). Det är även lärarens ansvar att eleverna “... får använda digitala verktyg på 
ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen” (Utbildningsdepartementet 2017, s.6). 
Regeringskansliet (2017) skriver i sitt beslut om revideringen av läroplanen att eleverna ska 
utveckla sin kompetens inom digital teknik samt att eleven ska få möjlighet att bilda ett kritiskt 
och ansvarsfullt förhållningssätt till dagens digitala teknik. Att hantera digital teknik innebär 
att man får ökad digital kompetens. Skolverket (2017a, s.8) beskriver att med den digitala 
kompetensen menas hur kapabel en person är i användandet av de digitala verktygen samt hur 
motiverad hen är att följa med i utvecklingen. Niklas Arevik (2016) beskriver i Pedagogiska 
magasinet 2/16 att det inte finns tillräckligt med övertygande bevis eller forskning om att 
digitala läromedel och digitala verktyg faktiskt förbättrar lärandet.  

 

De digitala verktygens kapacitet och utveckling förbluffar mig då de ständigt utvecklas samt 
erövrar fler områden och därför är det av intresse att ta reda på hur elevers engagemang, 
intresse, motivation och kunskapsinhämtning påverkas då undervisningen i teknik och 
naturvetenskap digitaliseras. Det finns allt fler simuleringar och digitala modeller av 
exempelvis molekyler, kroppen samt rymden som lärare kan använda sig av i sin undervisning. 
Ett exempel är utbildningskonceptet Naturvetenskap och Teknik för Alla, NTA (NTA 
Skolutveckling 2017b) som har utvecklat ett digitalt läromedel om kroppen. I denna studie 
ämnar jag undersöka hur detta digitala läromedel ”Kroppen” från NTA kan användas för att 
främja elevers intresse för och lärande i naturvetenskap.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel anges vad som beskrivs i styrdokumenten gällande syfte, mål och innehåll i den 
naturvetenskapliga undervisningen. Vidare presenteras utbildningskonceptet Naturvetenskap 
och Teknik för Alla (NTA).  I kapitlet anges även vad tidigare forskning tar upp om multimodalt 
lärande kopplade till digitala verktyg som stöd för elevers lärande samt digitala verktyg inom 
den naturvetenskapliga undervisningen.  

 

2.1 Läroplanen och kursplanen i biologi 
I Lgr 11 framgår att elever i grundskolan ska få stöd genom att alla som arbetar på skolan ska 
samarbeta för att anpassa miljön så att den ska främja både lärandet och elevernas utveckling 
(Skolverket 2017c, s.14). Det står även att skolan, i det här fallet lärarna, ska ansvara för att 
elever ska tillägna sig samt utveckla de förmågor och kunskaper som är nödvändiga för varje 
enskild individ, samt att dessa kunskaper ska ligga som grund för vidare utbildning.  

I Lgr 11 framkommer det i kursplanen för ämnet biologi att eleverna ska utveckla följande 
förmågor:  

att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör exempelvis hälsa, genomföra systematiska undersökningar, 
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologins 
samband i exempelvis människokroppen 

(Skolverket 2017c, s.156-157). 

 

I kommentarsmaterialen Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (Skolverket 2017a) och 
Kommentarmaterial till biologi (Skolverket 2017b) beskrivs att när eleverna ska utveckla sina 
förmågor gällande exempelvis systematiska undersökningar ska detta göras med hjälp av olika 
typer av källor (Skolverket 2017b, s.6), vilket de digitala verktygen underlättar genom sitt stora 
utbud av information och program. Det är också viktigt att undervisningen organiseras och 
genomförs på ett sätt så att de digitala verktygen faktiskt stödjer elevernas lärande då ett 
oplanerat användande av digitala verktyg kan försvaga lärandet (Skolverket 2017a, s.14). 
Utöver att eleverna ska ges tillfälle att behärska digitala verktyg behöver eleverna även utveckla 
sin reflektionsförmåga gällande de digitala verktygens möjligheter och begränsningar 
(Skolverket 2017a, s.23). Eleverna kan exempelvis med hjälp av simuleringar utforska områden 
inom naturvetenskapen och kan därigenom genomföra systematiska undersökningar samt 
utveckla sin förmåga att använda modeller för att beskriva människokroppen och således uppnå 
mål i Lgr 11 (Skolverket 2017c, s.156).  

I det centrala innehållet i kursplanen för biologi beskriver Skolverket (2017c) vilket innehåll 
som ska behandlas i undervisningen. Under rubriken “Kropp och hälsa” för årskurs 4-6 beskrivs 
att undervisningen ska beröra följande innehåll: 

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer 
och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas 
och behandlas.  
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Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och 
samverkan.  

 

 

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 
relationer, kärlek och ansvar.  

(Skolverket 2017c, s.158). 

2. 2 NTA - Naturvetenskap och teknik för alla 
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingengörsvetenskapsakademien (IVA) 
startade NTA som ett projekt i Linköping år 1997. De fick inspiration från amerikanska 
utbildningsmodeller som Science and Technology for Children (STC) och Leadership and 
Assistance for Science Education Reform (LASER) (NTA Skolutveckling 2017a).  Nu 20 år 
senare är NTA ett utbildningskoncept som många pedagoger i förskolan och grundskolan 
känner till. Det är en modell för skolutveckling som har inriktning mot de naturvetenskapliga 
ämnena, teknik och matematik. Konceptet har fem grundpelare och har som mål att stödja och 
stimulera elever och lärare inom förskolan, grundskolan och grundsärskolan för att uppnå 
kursplanernas mål i läroplanen. De fem grundpelarna är: 

ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund 

tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och 
lärarhandledningar 

kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare 

fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 

samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet 

(NTA Skolutveckling 2017a). 

NTA-programmet innehåller 26 olika tema-lådor, från förskoleklass upp till årskurs 9, inom 
kemi, fysik, biologi och teknik.  Genom NTA-programmet får pedagogen utbildning inom det 
valda temat. Pedagogen får även allt material skickat till sig i en låda med tillhörande 
lärarhandledning. De olika tema-lådorna är tänkta för olika nivåer: vissa lådor riktar sig enbart 
till förskoleklassen, en del till årskurserna 1-2, 1-3, 4-5 och så vidare. Anslutna kommuners 
samordnare har ett ansvar att se till att lådorna skickas ut till berörda pedagoger i kommunen. 
Varje tema är indelat i moment, så kallade uppdrag, för barnen eller eleverna att arbeta med. I 
grundskolan finns lådan tillgänglig för en klass under en period om cirka 10 veckor för att sedan 
skickas tillbaka så att nästa klass kan få ta del av materialet, förskolan har tillgång till sina lådor 
en längre tid. Grunden i NTA är ett undersökande arbetssätt där barn och elever genom 
experiment, samarbete och praktiska undersökningar får bygga kunskap från tidigare 
erfarenheter, vilket baseras på grundtanken att alla barn och elever bygger sin egen kunskap 
utifrån sina förutsättningar (NTA Skolutveckling 2017a).  

År 2015 lanserades det digitala temat “Kroppen”, tänkt för elever i årskurs 5-7, där elever och 
lärare, med hjälp av interaktiva tredimensionella (3D) modeller får utforska kroppens organ och 
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beståndsdelar. Den digitala lärplattformen ger, enligt NTA, läraren möjlighet till både 
flexibilitet och interaktion. Temat är uppdelat i sex uppdrag: 

Bekanta sig med plattformens verktyg samt de huvudsakliga organen i kroppen 

Hjärtat, cirkulationen och blodets sammansättning 

Lungorna, andningen och gasutbytet 

Näringsämnen, matspjälkning och näringsupptag 

Kroppens kommunikation och styrning i form av hormoner och nervsignaler 

Koppla samman delsystemen 

(NTA Skolutveckling 2017b). 

I tema ”Kroppen” har två av de digitala verktygens unika möjligheter utnyttjats: möjligheten 
till visuell interaktion med 3D-modeller samt en digital lärplattforms möjlighet till flexibilitet 
och interaktion. Eleverna kan läsa faktatexter i människosimulatorn, de får svara på frågor dels 
med textsvar men även i form av quizzes. Eleverna får en inloggning till plattformen där de ska 
klara ett uppdrag i taget för att kunna väcka en medvetslös person, kallad Lizz, till liv. Lärarna 
har en egen inlogg där de kan följa elevernas process, ge feedback och även öppna de uppdrag 
som eleverna ska arbeta med. Lektionerna kan ledas via en stor gemensam skärm som kan 
användas för att visa videoklipp eller för att läsa texterna tillsammans. I temat används digitala 
3D-modeller som fungerar som experimentlåda och som kan ta oss in i minsta organprocess. 
Visualisering av naturvetenskapliga processer och fenomen kan därför vara ett mycket kraftfullt 
verktyg när det gäller att öka förståelsen för vad som händer (NTA Skolutveckling 2017b). 

 

2.3 Digitalisering, digitala verktyg och digitala läromedel 
Med digitalisering menas att bilder eller annan typ av stoff formas om för att presenteras i en 
dator (Nationalencyklopedin 2017a). Dagens teknikutveckling leder till ett allt mer digitaliserat 
samhälle och lärare behöver följa med i utvecklingen och ta del av denna digitalisering som 
sker inom tekniken, främst inom elektroniken (Nationalencyklopedin 2017a).  

Digitala verktyg kan syfta till hårdvaran eller mjukvaran där hårdvaran är själva redskapet som 
används och mjukvaran är programmet eller applikationen (Nationalencyklopedin 2017b).  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2017b) är ett läromedel olika typer av resurser för lärande och 
undervisning, det kan vara allt ifrån läroböcker till kulramar (Nationalencyklopedin 2017b).  
Nationalencyklopedin (2017b) anger även att digitala läromedel är en digital resurs för 
informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala texter samt spel.  

Begreppet “digitala läromedel” syftar i denna studie till alla de läromedel som utgörs av 
mjukvaran som i sin tur kan användas via olika typer av hårdvaror som765y exempelvis datorer, 
interaktiva skärmar, pekplattor/surfplattor eller mobiltelefoner vilka i sin tur kan användas av 
elever. 
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2.4 Multimodalt lärande kopplat till digitala verktyg 
Olika uttryckssätt kan användas för att befästa kunskaper, förmågor och färdigheter. Dessa 
uttryckssätt kan kallas för modaliteter. Exempel på modaliteter är bild, form, gestaltning och 
film. Enligt Kress (1997, s.8-9) så blandar barn olika uttryckssätt automatiskt när de uttrycker 
sig och/eller tar in kunskap. Som lärare blir det då viktigt att stötta elevernas utveckling i att se 
sambandet mellan de olika modaliteterna, hur de samspelar med varandra samt att välja rätt 
modalitet till rätt sammanhang. Digitala verktyg är olika typer av verktyg som kan användas 
för de olika modaliteterna för olika sammanhang och användningsområde.  

Självfallet behöver läraren redan ha utforskat den modalitet och/eller digitala verktyg som hen 
sedan ska lära eleverna. Fördelen är då, skriver Danielsson (2013, s.174) i sin bok ”Multimodalt 
lärande i klassrummet”, att läraren i förväg får reda på verktygets för- och nackdelar. De barn 
som växer upp nu, behärskar redan mycket teknik men behöver ändå coachning och stöttning 
av läraren i att bland annat välja rätt modalitet för olika ändamål som exempelvis 
dokumentation. Vill de fotodokumentera kan de använda ett digitalt verktyg för det och om de 
vill anteckna går ju det både analogt och digitalt. De elever som redan behärskar tekniken bra 
behöver i sin tur stöd i hur de kan hjälpa sina kamrater på bästa sätt både att hantera de digitala 
verktygen men även att välja rätt digitalt verktyg för ändamålet. Att hjälpa sina kamrater med 
det den själv behärskar, skriver Johansson och Sandell Ring (2010, s.29) i sin bok ”Låt språket 
bära – genrepedagogik i praktiken”, ger den hjälpande eleven en djupare kunskap. Kress (1997, 
s.23-30) menar att elevernas kunskaper befästs djupare när fler modaliteter används vilket också 
Säljö (2014, s.92) skriver om. Han beskriver att en interaktiv tavla används i undervisningen 
och eleverna kommunicerar kring det som händer på den interaktiva tavlan. Eleverna får då en 
fördjupad kunskap i det diskuterade ämnet och som då förstärkts med hjälp av bilder (Säljö 
2014, s.92). Enligt Berg Marklund (2015, s.43) kan eleven tillgodogöra sig kunskap 
multimodalt genom dataspel. Dock menar Berg Marklund (2015, s.34-35) att lärare behöver se 
till att dataspelet inte skadar kunskapsinhämtningen. 

 

 

2.5 Digitala verktyg som stöd för elevers lärande 
Den digitala världen öppnar många dörrar för skolan och lärarna men framförallt för eleverna 
enligt Europakommissionens rapport ”The NCM Horizon Report” (2014, s.16). Allt fler elever 
kan lyckas med sin skolgång tack vare den nya tekniken och dagen IT-värld 
(Europakommissionen 2014, s.12-18). Enligt Europakommissionen (2014, s. 18) kan det till 
och med vara avgörande för de elever med behov av särskilt stöd att få tillgång till digitala 
verktyg då dessa kan anpassas efter elevens behov. De digitala verktygen kan även vara 
stöttande för alla elever enligt Johansson (2016, s.35). Johansson (2016, s.35), som också menar 
att digitala verktyg kan minska svårigheter som är kopplade till låg kognition såsom fokusering, 
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beräkning, känslor, planering av tid och att minnas. Ett exempel på detta är att använda en 
digital kalender med påminnelser och timer som underlättar planeringen. Johansson (2016, 
s.35) menar att all teknik människan använder egentligen kan kallas för hjälpmedel; däremot 
har viss teknik klassats som hjälpmedel då det är produkter eller tjänster som specifikt 
underlättar för personer med funktionsnedsättningar. Enligt Grönlund (2014, s.23) är en viktig 
aspekt med att använda digitala verktyg i undervisningen är att det alltid ska vara pedagogiskt 
genomtänkt annars tenderar användning av digitala verktyg att bli ett störningsmoment, vilket 
i sin tur ger negativa effekter på kunskapsinhämtningen. 

Steinberg (2014, s.12,17, 67, 75) skriver i sin bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan” att 
lyckas med användandet av digitala verktyg i skolan inte avgörs av att alla elever har en egen 
digital enhet, en så kallad en-till-en, utan av hur användandet struktureras upp. Nyckeln till 
framgång i en lärares undervisning menar Steinberg (2014, s.12) är balansen mellan att ha en 
bra relation till eleverna och att ge struktur till eleverna. Vidare skriver Steinberg (20014, s.13) 
att varje enskild skola behöver forma sin egen metodik och sitt eget förhållningssätt till 
digitaliseringen, men även att det är viktigt att utforska hur andra har gjort. 
Europakommissionen (2014, s.12) menar att skolornas huvudmän behöver införa digital teknik 
i skolans organisation för att de positiva effekterna med digitala verktyg ska kunna utnyttjas. 
Fortbildning inom området är något även Grönlund (2014, s.59, 66) påtalar i ett forskningsrön. 
Hen skriver att det behövs kunskapshöjande insatser på alla plan i skolan, det vill säga hos 
eleverna, hos läraren, men även hos rektorer samt andra chefer. Enligt Grönlund (2014, s.66) 
behövs insatser för att höja lärares kompetens inom den digitala tekniken. Därtill beskriver hen 
också att hälften av lärarna i grundskolan anser att behovet för kompetensutveckling är stort.  

Ytterligare en aspekt är att tillgången till digitala verktyg varierar mellan skolor, vilket då måste 
betyda att undervisningen och utbildningen inte är likvärdig enligt Grönlund (2014, s.52) och 
enligt Skollagen kapitel 1 §9 (SFS 2010:800) ska skolan vara likvärdig. Enligt Grönlund (2014, 
s.38-47) ställer digitala verktyg nya prioriteringskrav på regeringen då lärarprofessionen på kort 
tid behöver få ökad kunskap inom det området. Hen konstaterar att statsmakterna behöver 
prioritera fortbildning, till exempel i form av lärarlyft eftersom lärare idag ställs inför helt nya 
utmaningar och problem i hanteringen och användningen av digitala verktyg.  

Digitaliseringens framfart möjliggör att allt fler elever kan lyckas i skolan enligt 
Europakommissionen (2014, s.13) vilket också medverkar till att eleverna blir mer motiverade 
i alla ämnen. Genom att lärare enkelt kan anpassa sin undervisning med hjälp av digital teknik 
så anpassar lärare sin undervisning i högre utsträckning än innan skriver Johansson (2016, s.22). 
Vidare skriver hen att denna anpassning faktisk kan vara helt avgörande för vissa elever. Altuna 
och Lareki (2015, s.206) menar att eleverna får vara mer delaktiga i sin egen lärprocess med 
hjälp av digitala verktyg då dem kontinuerligt får feedback och oftast får eleverna snabb 
respons. I Johanssons (2016, s.22) studie framkommer att lärare behöver anpassa lektionerna 
för att undervisningen ska fungera utifrån elevers olika kognitiva och psykiska behov. Därför 
skall systemen, miljön, produkten och de digitala verktyg som används vara tillgänglig för 
samtliga elevers kognitiva och psykiska förmåga (Johansson 2016, s.22). Miljön syftar på 
rummet men ljussättning och möblemang samt vilka digitala verktyg som används. Med 
produkten menas inte bara vilket digitalt verktyg som valts utan även vilket program. Med 
tillgängligheten menas om alla, åtminstone i rummet, kan använda det valda digitala verktyget. 
Det kan också betyda att man använder samma digitala verktyg men med olika inställningar 
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(Johansson 2016, s.22-23). När digitala verktyg används är det bra att ha med elevens fokus 
som en kritisk aspekt, till exempel om en uppgift skall redovisas med en film kan eleven lägga 
allt för mycket fokus och tid på redigerandet av filmen istället för det som filmen ska bidra med 
till lärandet (Grönlund 2014, s.28). 

Berg Marklund (2015, s.1) påtalar i sin avhandling att i de fall läraren i förväg lär sig de program 
som ska användas kan de på bästa sätt stötta eleverna i deras lärprocess vilket leder till att 
eleverna slipper bli frustrerade och ge upp på grund av ett hinder i programmet. Grimvall (2013, 
s.13) skriver i sin bok ”Teknikens väsen, skolans teknikämne i tidigare skolår” att skolan bör 
ta till vara på teknikens framfart men också elevernas egna kunskaper inom området. Då de 
flesta elever numera behärskar tekniken och de digitala verktygen väldigt bra redan innan de 
kommer till skolan, behöver lärarna fokusera sin undervisning på att moderera elevernas 
kunskaper så att dessa kunskaper kan nyttjas och utvecklas på bästa sätt beskriver Johansson 
och Sandell Ring (2010, s.29) i sin bok ”Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken”. Enligt 
Johansson (2016, s.60-61) behöver läraren även ha marginaler i skapandet av en 
utvecklingsprocess inom digitala verktyg eftersom människor är olika samt har olika grader av 
erfarenhet av tekniken, vilket innebär att det digitala verktyget eller den digitala presentationen 
inte får vara för enkel eller för svår. Med marginaler menar hen att läraren behöver avsätta mer 
tid till uppgifterna och lärandet. Hen menar alltså att läraren behöver ha förstående att en 
presentation som görs digitalt för första gången kommer att vara tidskrävande. Vidare skriver 
Grönlund (2014, s.27) att digitala verktyg kan ge ökad stress för eleverna då arbetet tenderar 
att bli mer individuellt. Ytterligare en aspekt är att då eleven inte enbart ser sin egen skärm kan 
det bli många störningsmoment då klasskompisen på raden framför kanske gör något som 
verkar mer spännande än själva uppgiften (Grönlund 2014, s.27).  

Enligt Grönlund (2014, s.25, 47, 92) behöver skolan som organisation ha tålamod eftersom att 
ett förändringsarbete med denna omfattning tar tid. De skriver också att organisationen även 
behöver vara tålmodiga i att vänta in mer forskning, framförallt forskning där studieresultat kan 
jämföras. De studier som gjorts gällande digitala verktyg påvisar för det mesta positiva resultat 
men behovet av fler studier för att säkerställa fler kritiska aspekter är påtagligt enligt Grönlund 
(2014, s.92). 

 

2.6 Tidigare forskning om användning av digitala verktyg inom 
den naturvetenskapliga undervisningen 
Det finns många potentiella fördelar med att använda sig av digitala verktyg inom den 
naturvetenskapliga undervisningen och enligt en systematisk litteraturstudie av Li och Tsai 
(2013, s.890-893) kan lärare införa mer spelbaserad undervisning för att få eleverna mer 
engagerade samt för att fördjupa den naturvetenskapliga kunskapen. Li och Tsais (2013, s.891) 
systematiska litteraturstudie sammanfattar resultat och slutsatser från 31 olika studier om 
användningen av digitala verktyg inom naturvetenskaplig undervisning, 

Genom att använda digitala verktyg lär sig eleverna att samarbeta och ta reda på 
naturvetenskapliga fakta tillsammans, men även att på olika sätt lösa problem gemensamt vilket 
i sin tur bygger upp en bra gruppkänsla och gemenskap. Läraren spelar stor roll i denna process 
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då hen ska se till att alla elever är med och får ta del av kunskapen, både ämneskunskaperna 
och den digitala kunskapen (Li & Tsai 2013, s.891). 

Tack vare de digitala verktygen kan även naturvetenskapsundervisningen effektiviseras och 
anpassas efter eleverna. Det leder till att eleverna kan öka sina kunskaper och bli mer 
motiverade att lära. De elever som i en vanlig lärsituation kanske utmärker sig med en lägre 
kunskap inom ämnet kommer inte heller att pekas ut på samma sätt, vilket i sin tur leder till en 
ökad självkänsla hos de svagare eleverna (Li & Tsai 2013, s.892). Dock finns det fortfarande 
outforskade områden kring hur de digitala verktygen kan göra undervisningen mer effektiv, 
samt vilka pedagogiska teorier som lämpar sig bäst i den digitaliserade världen (Li & Tsai 2013, 
s.888).  

Enligt en systematisk litteraturstudie av Martinez-Garza, Clark och Nelson (2013, s.189), som 
sammanfattat resultat och slutsatser från 56 olika studier om digitala verktyg inom 
naturvetenskaplig undervisning, så kan man använda digitala verktyg för att uppnå kursmål. 
Eleverna kan spela spel som är lärarledda samt följer kursplanen, vilket kan leda till att eleverna 
lär sig ställa hypoteser. De beskriver även att ett spel kan till exempel lära eleven väsentlig fakta 
och olika undersökningsförfaranden inom åmnesområdet eleven undersöker (Martinez-Garza, 
Clark & Nelson 2013, s.189-190).  

I sin litteraturstudie tar Li och Tsai (2013, s.890-893) upp flera varierande sätt att införa digitala 
verktyg. Ett sätt är att använda sig av digitala verktyg som någon form av virtuell lärare där 
denne exempelvis fungerar som gruppledare som vägleder eleverna i spelet. Eleverna bildar lag 
och gör uppgifter i ett virtuellt naturvetenskapligt spel med hjälp av sin gruppledare/lärare (Li 
& Tsai 2013, s.890). Ett annat alternativ är att använda det digitala verktyget till att utforska ett 
ämne mer, där undervisningen kan starta med ett laborativt moment där eleverna praktiskt får 
undersöka ett naturvetenskapligt fenomen, för att sedan fortsätta att undersöka fenomenet i den 
digitala världen (Li & Tsai 2013, s.890).  

Ett tredje sätt är att låta eleverna programmera egna spel som förklaringsmodell till det område 
de arbetar med i den naturvetenskapliga undervisningen. Exempelvis kan eleven få använda sig 
av programmet Scratch1 för att skapa en berättelse eller ett spel för att lära ut till sina kamrater 
(Li & Tsai 2013, s.890-891). När eleverna får skapa ett spel själva så menar Li och Tsai (2013, 
s.891) att elevernas kunskap befästs djupare eftersom de själva får vara med att designa 
lärprocessen. Det leder till att eleverna blir mer engagerade i sin lärprocess (Li & Tsai 2013, 
s.891). Med tillräckligt bra teknik och digitala program kan de digitala spelen och kunskapen 
därifrån även överföras till den verkliga världen och när detta fungerar kan eleverna få en 
autentisk erfarenhet i naturvetenskapsundervisningen (Li & Tsai 2013, s.891).  

Ytterligare fördelar med det digitala konceptet är att eleverna kan testa sig fram utan att behöva 
lägga energi på ramar och regler om hur man beter sig i just den lärsituationen utan all 
uppmärksamhet kan riktas till spelet och kunskapsinhämtningen (Li & Tsai 2013, s.891). De 
menar på att om en laboration med farliga ämnen skall ske i ett fysiskt laboratorium behöver 
                                                 

 

 
1 https://scratch.mit.edu/   
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eleverna tänka på att inte skada sig själva, andra eller laboratoriet. Däremot om samma 
laboration sker digitalt kan eleven få testa de farliga ämnena och det värsta som händer är att 
eleven får göra om laborationen i det digitala verktyget och prova att blanda nya ämnen. Ett 
annat exempel Li och Tsai (2013, s.891) tar upp är när eleverna får interagera med spelet med 
hjälp av sensorer och/eller webbkameror som tar upp elevens rörelsemönster. Det finns särskilt 
utformade interaktionsspel där man kan utforska levande organismer, med så kallat Real 
Experimention (RE) och Virtual Experimentation (VE) vilket Rutten, van Joolingen och van 
der Veenas (2012, s.141) beskriver i sin litteraturstudie, där resultatet visar att elevernas 
konceptuella förståelse påverkas positivt av sensoriska simuleringar. Rutten, van Joolingen och 
van der Veenas (2012) litteraturstudie sammanfattar resultat från 51 publikationer, 48 empiriska 
studier och 3 naturvetenskapliga artiklar. I 17 av de granskade publikationerna hittade Rutten, 
van Joolingen och van der Veena (2012, s.138) ett samband mellan användning av simuleringar 
i ett utforskande syfte och högre studieresultat. 

I sin studie menar Martinez-Garza, Clark och Nelson (2013, s.190) att de elever som lär sig 
naturvetenskap genom att spela spel utvecklar även sin förståelse av naturvetenskapliga 
processer. Vidare menar Martinez-Garza, Clark och Nelson (2013, s.193-194) att digitala 
verktyg och digitala spel ger eleverna ökad motivation och engagemang, men att det finns en 
risk att lärare använder sig av digitala program utan att spela dem själv och att lärarna därmed 
inte har så stor insikt i vad eleverna gör och vad eleverna därmed faktiskt lär sig. De 56 
forskningsstudier som Martinez-Garza, Clark och Nelson (2013) granskat är eniga om att den 
stora fördelen med att använda digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningen är att 
eleverna kan få testa på olika roller och miljöer vilket ger eleverna större perspektiv (Martinez-
Garza, Clark & Nelson 2013, s.198).  

En av de stora svårigheterna med användningen av digitala verktyg menar Mannheimer Zydney 
och Warner (2015, s. 6) är att eleverna, i brist på stöd, lämnas med stora verkliga frågor kopplat 
till innehållet vilket kan bli betungande för dem. Mannheimer Zydney och Warners (2015, ss.1-
17) systematiska litteraturstudie innehåller 37 artiklar som bland annat innefattar observationer 
och intervjuer med drygt 2000 informanter. Av dessa 37 artiklar har 27 undersökt applikationer 
som haft direkta kopplingar till innehåll i kursplanerna för naturvetenskaplig undervisning 
(Mannheimer Zydney & Warner 2015, s.4).  Mannheimer Zydney och Warner (2015, s6-7) 
visar att digital scaffolding ger eleverna möjlighet att utvecklas individuellt genom rätt 
feedback och uppbackning, vilket är något de sett i 23 av de analyserade artiklarna. I dessa 23 
artiklar kunde Mannheimer Zydney och Werner (105, s.6) urskilja fyra olika typer av digital 
scaffolding: konceptuell, metakognitiv, procedurell och strategisk. I konceptuell scaffolding 
erbjuds guider som ger tips, hintar, feedback och tillgång till expertis och dessa guider ska även 
vara träffsäkra tidsenligt i progressionen av spelet eller applikationen (Mannheimer Zydney & 
Warner 2015, s.6), vilket betyder att guiden ska uppenbara sig i exakt rätt tid. Metakognitiv 
scaffolding hjälper eleverna att övervaka och hantera deras lärande (Mannheimer Zydney & 
Warner 2015, s.6). Procedurell scaffolding innehåller guider som visar hur man använder 
verktyget eller klarar uppdraget, det kan även betyda att de olika momenten i uppdraget behöver 
ske i en viss ordning (Mannheimer Zydney & Warner 2015, s.6). Strategisk scaffolding visar 
hur man närmar sig en uppgift eller ett problem (Mannheimer Zydney & Warner 2015, s.6).  
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3. Teoretiskt ramverk 
I nedanstående kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet som denna studie kommer att 
utgå ifrån. Avsnittet redogör för studiens teoretiska utgångspunkt vilket i sin tur kommer att 
nyttjas för intervjufrågor och analys av empirisk data som samlas in samt för beskrivning av 
studiens resultat och diskussion.  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet är ett perspektiv som grundats ochSäljö utvecklats från 
Vygotskijs tidiga behaviorism (Säljö 2000, s. 50-54). Människor använder sig av artefakter för 
att förstå och verka i omvärlden. De medierande redskapen som finns att tillgå är tanken, språket 
och olika artefakter. Artefakter, vilket betyder konstgjorda föremål, är materiella verktyg som 
människan skapat för att använda i något syfte, exempelvis kalendern. Användandet av 
artefakter eller mentala redskap på detta vis kallas mediering, vilket betyder att förmedla (Säljö 
2012, s.75-76, 187).  

I skolan innebär mediering att elevens tänkande formas efter de redskap och den miljö eleven 
har tillgång till (Säljö 2012, s.81). Användandet av artefakter kan vara ett sätt att stödja elevers 
utveckling. Artefakter kan också användas som medierande redskap för att underlätta 
hanteringen av olika situationer (Säljö 2014, s.75-76). Exempel på samtida medierande redskap 
skulle kunna vara digitala verktyg. Digital teknik, menar Säljö (2015, s.97), är viktiga artefakter 
i dagens samhälle. Digitala artefakter har funktioner som möjliggörs av digital teknik, exempel 
på detta är datorer, väckarklockor, mobiltelefoner, läsplattor etcetera (Säljö 2014, s.97).  

 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet beskrivs lärandet en process där människor med 
hjälp av kommunikation utvecklar kunskap i samspel med varandra (Säljö 2012, s.183). Det 
sociala samspelet är av vital roll i elevernas lärande enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö 
2012, s.191-192). I mötet med andra utvecklas elevens inre språk, den intrapsykologiska 
funktionen, genom nya tankar och sätt att uttrycka sig på som i sin tur ger eleven verktyg för 
att nå sina tankar (Säljö 2012, s.189-191). Enligt honom finns språket på två plan, det inre 
språket samt det språk eleverna utbyter med andra, vilket innebär att om eleven ska utveckla 
sitt inre språk behöver hen samtala med andra (Säljö 2012, s.189-191). Samtalet och nya tankar 
beskriver Säljö (2014, s.126-127) som en dynamisk process och inte en envägsöverföring. 
Enligt Säljö (2012, s.190) kan språket ses som en kombination av människans multimodala 
kommunikationsregister och språkets egna teckensystem som exempelvis bokstäver. Med 
kommunikationsregister menar Säljö (2012, s.190) att människan kan uttrycka sig med hjälp 
av bilder, gester och kroppsspråk. På så vis använder sig människan av en mängd resurser för 
att skapa mening genom sin kommunikation, och inom det sociokulturella perspektivet är språk 
något utvecklingsbart som hela tiden strävar efter att mediera världen genom samspel med 
andra teckensystem (Säljö 2012, s.190).  
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Lärandet och utvecklingen är en konstant pågående process där människan hela tiden utvecklas 
(Säljö 2012, s.190-191). När en mer kompetent person inom ett visst ämne, alltså en mer 
kunnig/påläst (inom aktuellt område) klasskompis eller läraren, leder eller stöttar eleven till nya 
kunskaper och insikter kallas det för scaffolding (Säljö 2014, s.120), vilket är sammankopplat 
med den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att avståndet 
mellan den nuvarande utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån kan minskas 
genom vägledning av en lärare eller en klasskompis med högre kunskapsnivå inom ämnet. 
Stödet kan sedan avta när den lärande eleven behärskar färdigheten (Säljö 2012, s.192). Säljö 
(2014, s.105-106) menar att det eleverna lär sig i samspel med andra kan de även föra över in i 
andra sammanhang eller situationer. Vigotskij förklarar den proximala utvecklingszonen som 
tre zoner där första zonen är den där barnet själv behärskar kunskapen, den andra zonen är den 
zon som barnet kan hantera med hjälp av någon annan (medkamrat eller lärare) och den tredje 
zonen är den zon där barnet oavsett hjälp inte kommer att behärska kunskapen (Vygotskij 1978, 
s. 86).   

 

Det sociokulturella perspektivet passar som ramverk för denna studie eftersom digitala verktyg 
kan ses som ett exempel på medierande artefakter och att lärande sker i samspel mellan 
eleverna. 

  

4. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan främja 
elevers intresse för lärande i naturvetenskap i årskurserna F-6.  

- Hur beskriver lärare att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan användas för att stödja 
elevers lärande i naturvetenskap? 

- Vilka upplevelser beskriver elever i samband med arbete med NTA:s digitala läromedel 
”Kroppen”? 

 

5. Metod 
Detta kapitel består av ett flertal avsnitt i syfte att beskriva studiens design, intervju som metod, 
urval, genomförande av intervjuerna, analys, studiens tillförlitlighet och etiska perspektiv. 

5.1 Studiens design 
Utgångspunkten för denna studies metodval var undersökningens frågeställningar. Denna 
studie utformades för att följa principerna för en kvalitativ studie genom att empiriska data som 
samlas in via intervjuer används till att besvara studiens frågeställningar.  

En kvalitativ metod innebär att forskaren genom ett personligt möte med respondenten där 
forskaren observerar respondentens kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket kan ge ytterligare 
information för studien (Eliasson 2006:22; Kvale & Brinkman 2009:27; Larsen 2009:22, 26-
27).  Intervjuaren kan även minska missförstånd genom att ställa följdfrågor men även för att 
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fördjupa förståelsen av svaren från respondenten då hen kan beskriva mer utförligt (Larsen 
2009, s.26-27). Däremot är det viktigt att uppmärksamma att respondenter kan ge det svar som 
hen tror att intervjuaren förväntar sig, framförallt ifall respondenten upplever sig ha bristande 
kunskaper inom det området för studien (Larsen2009, s.27). Att använda sig av en kvalitativ 
metod innebär ofta att fler respondenter deltar om det sker i intervjuform (Larsen 2009, s.26-
27).  

För denna studie valdes kvalitativ metod för att den beskriver med ord och ger därmed en 
djupare information hur respondenter upplever det som undersöks i studien (Bryman 
2002:249). För att kunna besvara denna studies syfte och frågeställningar kommer de tilltänkta 
respondenterna att intervjuas. 

 

5.2 Intervju som metod 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare beskriver att NTA:s digitala läromedel 
”Kroppen” kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap och hur elever beskriver 
sina upplevelser av att arbeta med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”. Därför valdes 
kvalitativa intervjuer enskilt respektive i fokusgrupper som metod för informationsinsamling  

Med intervju menas att ett utbyte sker då två personer i samtal diskuterar om ett tema (Justesen 
& Mik-Meyer 2010, s.45). Då forskningsintervjuer används fokuserar intervjuaren på hur 
frågorna ställs samt hur relevanta frågorna är, det vill säga frågorna bör vara av öppen karaktär 
för att få reda på vad informanten själv anser och de bör vara noggrant förberedda innan 
intervjun. För att intervjuerna ska ge tillräckligt med data att analysera så har en så kallad 
semistrukturerad intervjuguide arbetats fram. En intervjuguide innebär att frågorna är 
nedskrivna i förväg. Det innebär att det finns tydliga frågor och en tydlig intervjuguide men det 
ska även finnas utrymme för att ställa följdfrågor för att öka förståelsen av informantens svar 
(Justesen & Mik-Meyer 2010, s.45, Stukát 2011, s.44). Följdfrågor kan även ställas ifall 
informanten tar upp ett oväntat men intressant ämne (Justesen & Mik-Meyer 2010, s.47).  

 

Intervju i fokusgrupp är en metod vars syfte är att få fram kvalitativt empiriskt material ur ett 
grupperspektiv utifrån en gruppdiskussion där det mest väsentliga är dialogen samt den sociala 
interaktionen (Justesen & Mik-Meyer 2010, s.65-66). I en fokusgrupp bör det inte vara för 
många deltagare då enskilda personers tankar kan skjutas åt sidan för gruppsämjan (Justesen & 
Mik-Meyer 2010, s.65-66). Intervjun i fokusgrupp påminner om den kvalitativa intervjun då 
deltagarna får svara på de frågor intervjuaren har förberett i förväg. Dessa intervjufrågor bör, 
för att få ut så mycket empirisk data som möjligt, vara väl förberedda (Justesen & Mik- Meyer 
2010, s.65). 

Justesen och Mik-Meyers (2012, s.50) beskriver att intervjuer kan genomföras i tre faser. I den 
första fasen beskrivs studiens syfte samt ungefärlig tidsåtgång för intervjun efter att 
informanten satt sig bekvämt (Justesen & Mik-Meyer 2012, s.50). Informanten ska i den här 
fasen även få information om hur intervjun är organiserad (Justesen & Mik-Meyer 2012, s.50) 
utifrån de frågor som förberetts och indelats i områden. Intervjuaren ska säkerställa att 
informanterna har förstått studiens syfte. I intervjuns andra fas ska informanten få en 
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beskrivning av syftet för varje större tema i intervjun förklarad för sig innan frågorna ställs för 
att skapa en förståelse för varför frågorna ställs på just det sättet. Följdfrågor är bra att ställa för 
att visa intresse för informantens svar. Intervjuaren ska uppträda lugnt och vara uppmärksam 
på informanten samt ge informanten betänketid (Justesen & Mik-Meyer 2012, s.50). I den 
tredje fasen kontrolleras intervjuguiden så att alla frågor är besvarade. Informanten ska därefter 
bli informerad om att intervjun snart är klar och att informanten i detta läge ska få möjlighet att 
lägga till något ifall hen upplevt att någon viktig del inte berörts under intervjun (Justesen & 
Mik-Meyer 2012, s.50). 

 

De flesta rekommenderar att spela in intervjuer för att inte gå miste om vital information från 
informanten. Eftersom intervjuaren har svårt att hinna anteckna detaljerat och samtidigt leda 
samtalet vidare bör man i allra högsta grad försöka få tillåtelse att spela in intervjun (Justesen 
& Mik-Meyer 2010, s.48). När intervjuguiden skapades bedömdes alla frågor gentemot 
studiens syfte, frågeställning och teoretiska ramverk. Justesen och Mik-Meyer (2010, s.49) 
uppmanar forskare att fråga sig själv: “Vad ska jag använda denna kunskap till med tanke på 
undersökningens syfte?” (Justesen & Mik-Meyer 2010, s.49).  

För intervjuer är det bra att vara på en plats som är bekväm för respondenten/respondenterna, 
exempel på detta kan vara ett rum som inte förknippas med stressiga vardagliga uppgifter men 
rummet ska kunna stängas för att det privata samtalet ska kunna äga rum (Larsen 2009, s.90).  

Att i förväg låta respondenterna ta del av intervjufrågorna har både för- och nackdelar. En fördel 
är att de eventuellt känner sig lugnare och förberedda innan intervjun ska äga rum medan en 
nackdel kan vara att de förbereder ett svar de tror att forskaren vill höra (Larsen 2009, s.84, 
Kvale 2009, s.208-210). I denna studie prövades båda metoderna då lärarna fick underlaget 
skickat till sig i förväg och eleverna fick det inte.  

 

5.3 Urval 
I detta avsnitt följer en redovisning av urvalsprocessen av både lärare och elever.  

5.3.1 Lärare 
Urvalet skedde genom att kontaktpersoner i angränsande län (Regionala samordnare) på NTA:s 
hemsida kontaktades via mail med information om studien. De i sin tur vidarebefordrade mailet 
till berörda lärare. De verksamma lärarna som tillfrågades att delta fick en motivering om varför 
just hen blivit tillfrågad om att delta i studien.  Lärare som kunde ingå i urvalet till studien 
förväntades uppfylla dessa kriterier: 

1. har en lärarexamen 
2. är verksam lärare i NO inom grundskolan 
3. har gått NTA:s utbildning för att undervisa i det digitala temat “Kroppen” 
4. har undervisat/undervisar just nu i NTA:s digitala tema “Kroppen”. 

Det var inte relevant för studiens syfte att ha informanterna från ett särskilt område däremot 
prioriterades de lärare och elever som var inom en rimlig radie för att möjliggöra ett fysiskt 
möte för intervjuerna. Information om  
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de fyra lärarna som deltog i studien har sammanställts nedan med kodade namn (se Tabell 1). 
De intervjuade lärarna arbetar på olika skolor.  
Tabell 1 – Sammanställning av studiens deltagande lärare 

Informant Ämnen Årskurser Examensår NTA erfarenhet Trygg med sin 
digitala kompetens 

L1 Matematik, NO, 
teknik, engelska, 
idrott och hälsa. 

4-6 1996 Alla lådor för 
mellanstadiet. 
Utbildare i Kroppen. 

Ja. Men önskar mer 
tid för att lyfta den 
än mer.  

L2 Idrott och hälsa, 
matematik, NO.   

1-9 2002 Kemiförsök, Matens 
kemi, Kretsa kring el, 
Magneter och 
motorer, digitala 
kroppen. 

Ja.  

L3 Svenska, 
engelska, 
Svenska som 
andraspråk, NO. 

1-7 2002 Alla lådor för 
mellanstadiet. Är 
samordnare för 
skolan. 

Har grundläggande 
kunskaper med 
digitala verktyg 

L4 NO, matematik.  4-6 2004 De flesta lådor för 
mellanstadiet.  

Ja. 

 

Som framgår av Tabell 1 ovan har samtliga lärare flera års erfarenhet av NTA:s material och 
anger att de känner sig trygga med att arbeta med deras koncept. Lärarna uttrycker även att de 
känner sig trygga med sin digitala kompetens. 

 

5.3.2 Elever 
De 16 elever från två olika skolor som deltog i studien har sammanställts nedan med kodade 
namn (se Tabell 2). 

 Eleverna i sin tur är kopplade till två olika lärare som ingår i studien, vilka redovisas i avsnittet 
ovan. 
Tabell 2 – Sammanställning av studiens fokusgrupper 

Årskurs Fokusgrupp Informant 
5 1 E1-E3 
5 2 E4-E6 
5 3 E7-E9 
5 4 E10-E12 
6 5 E13-E16 
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Eleverna som intervjuades kom från två olika skolor och fokusgrupperna 1-4 om tre elever 
vardera kommer från samma klass i den ena skolan (årskurs 5), och fokusgrupp 5 om fyra elever 
går i samma klass (årskurs 6) på den andra skolan. 

  

5.4 Genomförande av intervjuerna 
Detta avsnitt redogör för intervjuernas genomförande. Intervjuguider skapades utifrån syftet 
och frågeställningarna samt studiens teoretiska perspektiv. Studien har kvalitativa 
forskningsintervjuer som metod vilket resulterar i att processen tydligt redogjorts för att andra 
ska kunna genomföra en jämförbar studie (Stukát 2011, s.42-43). För att få tillräckligt med 
underlag i studien hade intervjuguiden förberetts noga och därefter semistrukturerats.  

Intervjuguidens frågor till lärarna (se Bilaga 3) delades in i fem kategorier: bakgrundsfrågor, 
övergripande frågor gällande NTA, frågor gällande NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” om 
människokroppen, frågor om hur materialet kan användas för att stödja elevers intresse och 
lärande inom naturvetenskapen samt frågor om deras egen uppfattning gällande sin digitala 
kompetens. Intervjuguiden till eleverna (se Bilaga 4) utgick från följande två kategorier: NTA 
i stort samt dess digitala läromedel ”Kroppen” och elevernas digitala kompetens. 

Alla informanter (fyra lärare och 16 elever) intervjuades vid fysiska möten på respektive skola. 
De fyra lärarna arbetade på olika skolor och intervjuades enskilt vid separata tillfällen. Eleverna 
intervjuades i fokusgrupper om tre i vardera fokusgrupp med undantag för en fokusgrupp som 
genomfördes med fyra elever. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas. 

Genomförandet av samtliga lärar- och fokusgruppsintervjuer skedde enligt intervjuns tre faser 
(Justesen & Mik-Meyer 2012, s.50). Lärarma hade i förväg fått informationsbrevet skickat till 
sig (se Bilaga 1). Lärarna fick även elevernas informationsbrev (se Bilaga 2) skickat till sig som 
de i sin tur skrev ut och lämnade till eleverna så de kunde ta med sig dessa hem och få det 
påskrivet av sina vårdnadshavare. Intervjuerna, de med lärarna och de i fokusgrupp med elever, 
utgick från de tre faserna. Den enda skillnaden var att eleverna fick gå igenom sitt 
informationsbrev hemma med sina vårdnadshavare samt behövde få dem signerade innan 
intervjun genomfördes (se Bilaga 2).  

Inledningsvis informerade forskaren om ljudinspelningen och att den endast är till för att 
forskaren ska kunna vara deltagande under intervjun och för att undvika att något relevant 
missas från intervjuerna. Intervjuerna inleddes sedan med att beskriva intervjufrågornas 
upplägg, följt av några bakgrundsfrågor för att ge en angenäm start samt för att få relevant 
bakgrundsinformation för studiens syfte. Enligt Larsen (2009, s.86) är detta viktigt att tänka på 
då informanten ska bli mer avslappnad. Larsen (2009, s. 41, 81, 87) skriver även att det är 
viktigt med följdfrågor och en strukturerad intervjuguide för att kunna gå in på djupet i 
intervjun. Därför ställdes följdfrågor, så som ”vill du utveckla”, ”berätta mer” etcetera, för att 
visa intresse för informanternas svar samt för att informanterna skulle få möjlighet att svara på 
frågan till fullo. Intervjuaren uppträdde lugnt och var uppmärksam på informanten samt 
försökte ta pauser så att informanterna, elever som lärare, fick betänketid (Justesen & Mik-
Meyer 2012, s.50). Slutligen kontrollerades intervjuguiden för att säkerställa att alla frågor i 
intervjuguiden hade behandlats. Därefter påpekades att intervjun snart var klar och att 
informanterna fick avsluta med att lägga till något ifall hen/dem upplevt att någon viktig del 
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inte hade berörts under intervjun. Lärarna fick informationen om att hen får studien utskickad 
då arbetet är avslutat. Eleverna informerades om att de kan ta del av studien i efterhand då deras 
lärare får den mailad till sig. Avslutningsvis tackades informanterna för deras tid (Justesen & 
Mik-Meyer 2012, s.50). 

 

 

5.5 Analys 
I detta avsnitt redogörs för studiens analysprocess vilken ligger till grund för studiens resultat.  
Första steget i analysen var att transkribera intervjuerna. Transkriberingarna genomfördes 
genom att intervjuerna spelades upp och intervjufrågorna och svaren skrevs in i ett dokument 
på datorn för att underlätta den fortsatta analysen. För vidare analys av insamlad data användes 
metoden innehållsanalys (Larsen 2009, s.64) där de noggrant transkriberade intervjuerna 
granskades och lästes igenom ett flertal gånger i enlighet för att kunna komma fram till 
tillförlitliga slutsatser för studien. 

I det andra steget färgkodades yttranden i intervjutranskripten som kunde kopplas till studiens 
två frågeställningar för att sedan samlas i två olika dokument, ett för respektive frågeställning, 
för nästa steg i analysen (Larsen 2009, s.64). 

I det tredje steget i analysen granskades de två dokumenten med yttranden kopplade till de två 
frågeställningarna för att kunna urskilja mönster och teman. För identifieringen av dessa teman 
utgick analysen även utifrån det sociokulturella perspektivet som utgör studiens teoretiska 
ramverk, det vill säga utsagor som kunde kopplas till begreppen scaffolding, sociala samspel 
samt användandet av artefakter, mediering och den proximala utvecklingszonen identifierades. 
Då den empiriska datan granskades letades det således efter scaffolding, sociala samspel samt 
användandet av artefakter, mediering och den proximala utvecklingszonen i intervjusvaren från 
både lärarna och eleverna i kombination till studiens två frågeställningar. 

Hur lärare beskriver att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan användas för att stödja 
elevers lärande i naturvetenskap 

För den första frågeställningen identifierades sex teman. Dessa teman beskrivs i Tabell 3 med 
ett exempel på citat från intervjuerna med lärarna samt ett förtydligande av det valda citatet. 
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Tabell 3 Exempel och motivering av lärares citat kopplat till tema för frågeställning 1 

Identifierat tema Exempel på citat kopplat till temat Tolkning av citatet 

Betydelsen av att 
undersöka i 3D 

“Jag tycker att förtjänsten med de interaktiva 
3D modellerna i portalen är att de visar saker 
som inte går att åskådliggöra i en 
tvådimensionell bok”(L1).  

Det L1 beskriver här kan tolkas 
som att eleverna enklare kan ta till 
sig kunskap genom de 3D 
modellerna i NTA:s digitala 
läromedel ”Kroppen”.  

Betydelsen av rätt 
kunskapsnivå 

“Om nivån är för hög resulterar det i att 
eleverna inte blir självgående”(L2). 

Det L2 beskriver här kan tolkas 
som att nivån i texterna är för hög 
vilket resulterar i att de får göra 
uppgifter tillsammans eller att 
eleverna kan få vänta på 
vägledning innan de kan komma 
vidare.  

Betydelsen av samspel 
och samtal elever 
emellan 

“Eleverna jobbar med fördel två och två med 
varsin inloggning, där kan de samarbeta och 
samtala om frågorna”(L2).  

Det L2 beskriver här kan tolkas 
som att eleverna kan ta del av 
varandras kunskaper genom att 
samtala om frågorna och hjälpa 
varandra i laborationerna, både de 
digitala men även de fysiska 
laborationerna. 

Betydelsen av lärarens 
stöttning under processen 

“Det är viktigt för mig som lärare att känna till 
elevernas tillgångar och brister för att kunna ge 
dem rätt stöttning oavsett vilket ämne men 
också oavsett om det är digitalt eller inte”(L4).  

Det L4 beskriver här kan tolkas 
som att läraren spelar en viktig 
roll i klassrummet oavsett om 
kunskapsinhämtningen sker 
analogt eller digitalt. Hen menar 
även att vissa elever behöver få 
mer stöttning när lärandet sker 
digitalt.  

Stödjer formativ och 
summativ bedömning 

“Det finns en del självrättande quiz där 
eleverna får direkt respons på. Sen finns det ju 
skrivsvar som dimper ner i min lärarinloggning 
där jag kan ge respons” (L1). 

Det L1 beskriver här kan tolkas 
som att det finns möjlighet till att 
använda sig av både summativ- 
och formativ bedömning. 

Vikten av att komplettera 
med annat innehåll 

“Allt kan inte passa alla elever. Ju fler ingångar 
som finns till kunskap desto bättre”(L3).  

Det L3 beskriver med detta citat 
kan tolkas som att alla områden 
inte behöver täckas in digitalt utan 
att det ska finnas fler ingångar till 
kunskap, analogt som digitalt, 
som kan komplettera varandra för 
att så många som elever som 
möjligt ska kunna tillgodogöra sig 
kunskaperna och öva upp 
förmågorna.  

 

För den första frågeställningen identifierades sex teman: Betydelsen av att undersöka i 3D, 
Betydelsen av rätt kunskapsnivå, Betydelsen av samspel och samtal elever emellan, Betydelsen 
av lärarens stöttning under processen, Stödjer formativ och summativ bedömning och Vikten 
av att komplettera med annat innehåll. 
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Hur elever beskriver sina upplevelser i samband med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” 

För den andra frågeställningen identifierades fyra teman. I Tabell 4 beskrivs dessa teman med 
stöd av ett exempel på citat från intervjuerna i fokusgrupperna samt med ett förtydligande av 
det valda citatet.  
Tabell 4 Exempel och motivering av elevers citat kopplat till tema för frågeställning 2 

Identifierat tema Exempel på citat kopplat till temat  Tolkning av citatet 

Engagemang genom känsla 
av delaktighet 

“Det är som att man kollar på en film. 
Nästan som att man är med i filmen. Det 
är intressant”.  

Det E2, grupp 1, beskriver här är att 
det är kul att göra uppdragen för att 
det för berättelsen vidare och att de 
får hjälpa och rädda den här 
personen. Hen menar också att de lär 
sig många intressanta saker under 
tiden också.  

Frustration gällande svåra 
begrepp 

“Ibland är det svårt att hitta svaren. Det 
är så mycket text”.  

Det E15, grupp 5, ger uttryck för här 
är att det är väldigt mycket text och 
att de ofta måste googla ett ords 
betydelse eller fråga en kompis, 
vilket leder till att allt tar längre tid 
och att det i sin tur kan leda till att 
eleverna blir frustrerade.  

Trygghet gällande digital 
kompetens 

“Jag använder allt digitalt hemma. Det 
är enkelt och det går snabbt”.  

Det E4, grupp 2, påstår är att de inte 
behöver lära sig hur de digitala 
läromedlen fungerar utan kan då 
fokusera mer på själva innehållet.  

Praktiska arbetssätt som 
komplettering 

“Jag tycker att jag förstod mer när vi 
gjort experimentet”.  

Det E3, grupp 1, uttrycker är att efter 
att de gjort de fysiska 
experimenten/laborationerna så 
förstod de den funktionen och 
innebörden på ett djupare plan.  

 

För den andra frågeställningen identifierades fyra teman: Engagemang genom känsla av 
delaktighet, Frustration gällande svåra begrepp, Trygghet gällande digital kompetens och 
Praktiska arbetssätt som komplettering. 

Efter genomgången analys har därmed tio teman identifierats, sex teman för den första 
frågeställningen och fyra för den andra.  

5.6 Studiens tillförlitlighet  
Detta avsnitt beskrivs studiens reliabilitet, validitet, objektivitet samt generaliserbarhet.  
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5.6.1 Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet har en central roll för studiens generaliserbarhet (Larsen, 2009, s.40-
43). Med validitet menas om innehållet av intervjun verkar rimligt samt att studien mätt det 
som ämnats mätas (Larsen, 2009, s.40-43). Med reliabilitet menas hur pass pålitlig studien är, 
en studie med hög reliabilitet är högst trovärdig då det även finns fler mätningar eller studier 
som pekar på samma eller likvärdigt resultat (Larsen, 2009, s.40-43).  

I planeringsfasen formulerades två intervjuguider för intervjuerna med lärare respektive 
intervjuerna med elever i fokusgrupper (se Bilaga 3 och 4). Utgångspunkten i intervjuguiderna 
var att besvara studiens frågeställningar samt förhålla sig till det teoretiska ramverket (se 
avsnittet om teoretiskt ramverk). Enligt Larsen (2009, s.87) är utformningen an intervjuguider 
viktigt vid kvalitativa studier då detta påverkar validiteten. Intervjuguiden utformades därför 
med stor noggrannhet utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretiskt ramverk. Intervjuer 
som har struktur gör att reliabiliteten höjs enligt Patel och Davidsson (2003, s.101). 

För att ytterligare stärka studiens validitet genomfördes intervjuerna i fysiska möten så att 
intervjuaren även kunde tyda informanternas ansiktsuttryck och kroppsspråk. Att ha fysiska 
möten och ta in en persons hela språk menar Larsen (2009, s. 26-27) stärker förståelsen av 
informanternas svar.  

För att uppnå god reliabilitet ska dokumentationen vara så tydlig att andra ska kunna upprepa 
studien med samma metod enligt Larsen (2009, s.40-43). För att studien ska öka ytterligare i 
reliabilitet menar Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 48) att intervjuerna bör spelas in och sedan 
transkriberas. Detta för att den som intervjuar ska slippa anteckna och således ha mer fokus på 
respondenten samt kunna ställa relevanta följdfrågor eller be respondenten utöka sitt svar. 

 

5.6.2 Objektivitet 
Att anta ett helt objektivt förhållningssätt är praktiskt taget omöjligt enligt Larsen (2019, s.15) 
men det har varit en strävan för studien att uppnå så hög objektivitet som möjligt. Antaganden 
som skrevs ner innan studien inleddes kan eventuellt påverka studiens process och utfall, men 
som Larsen (2013, s.15) skriver så ska studiens empiri inte enbart redogöra för resultat som 
stödjer den egna hypotesen, vilket författaren för denna studie har haft i åtanke under studiens 
process. I kvalitativa intervjuer finns risk för felkällor ifall informanterna vill tillfredsställa de 
eventuellt genomlysande förväntningar från intervjuaren vilket kan kallas “intervjueffekten” 
(Larsen 2009, s.27-28, 87, 108). Att den så kallade “intervjueffekten” inte skulle uppstå kunde 
dock inte ta hela fokuset vid intervjuerna då det finns andra aspekter såsom att få informanterna 
att känna sig bekväma. Justesen och Mik-Meyer (2012, s.50) påtalar vikten av att intervjuaren 
bör visa intresse för de svar som informanterna ger i intervjuerna. Författarna anser även att det 
är av vikt att ge en del positiva gensvar emellanåt för att informanten ska få känna sig bekräftad. 

 

5.6.3 Generaliserbarhet 
När en studie omfattar ett litet antal informanter kan de inte med säkerhet återspegla en hel 
population vilket leder till att det kan bli svårt att generalisera resultatet i en sådan studie (Larsen 
2009, s.78). Däremot menar Andersen och Dimenäs (2006, s.37) att en viss grad av 
generaliserbarhet kan finnas då det finns olika sätt att generalisera och trots att studien är utförd 
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på en mindre grupp personer kan resultatet vara generaliserbart. Eftersom studien omfattar ett 
smalt område, NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”, och att urvalet av informanter utgörs av 
lärare och elever som har aktuell erfarenhet av detta område borde studiens resultat vara 
generaliserbart i viss mån. Att lärarna kommer från fyra olika skolor och eleverna från två borde 
också medföra att resultatet har en högre grad av generaliserbarhet jämfört med om samtliga 
lärare och elever kommit från samma skola.  

 

5.7 Etiska perspektiv 
I enlighet med god forskningssed som Vetenskapsrådet (201702) tagit fram bör forskning utgå 
från fyra huvudkrav gällande de etiska aspekterna vilka är: 

Informationskravet innebär att deltagarna i en studie skall vara informerade om vad studiens 
syfte är samt vad den ska användas till (Vetenskapsrådet 201702, s.137). 

Samtyckeskravet innebär att de inblandade i studien fått bekräfta sitt deltagande samt att de när 
som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet 201702, s.15, 40-4210). 

Konfidentialitetskravet innebär att lagra materialet för studien på ett säkert sätt så att inga 
utomstående kan komma åt det. Det innebär även att deltagarna ska anonymiseras i den grad 
det är möjligt utan att påverka studiens resultat, det vill säga att det inte ska vara möjligt för 
utomstående att urskilja enstaka individer som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 201702, s.40-
4212). 

Nyttjandekravet innebär att studien enbart används till det som är informerat att den ska 
användas till och inte till något annat, exempelvis reklam, såvida inte ett extra medgivande 
utfärdats för just detta ändamål (Vetenskapsrådet 201702, s.40-4214). 

 

För att denna studie skulle uppfylla informationskravet skrevs två olika informationsbrev, ett 
till lärarna och ett till eleverna och deras målsmän där studiens syfte tydligt framkom. I 
informationsbreven framkom även att det var frivilligt att delta i studien vilket även 
informerades vid uppstarten av varje intervju och därigenom uppfylldes samtyckeskravet. Av 
etiska skäl intervjuades eleverna i fokusgrupper för att de inte skulle känna sig lika utsatta som 
vid en enskild intervju. För att uppfylla konfidentialitetskravet förvarades de inspelade och 
transkriberade intervjuerna i en dator med personlig kod för att utomstående inte ska ha tillgång 
till materialet och de insamlade påskrivna informationsbreven från vårdnadshavarna har 
förvarats i ett låst skåp. För att uppfylla nyttjandekravet ämnar författaren till studien att radera 
alla inspelade intervjuer och förstöra insamlade påskrifter från vårdnadshavare när studien är 
färdig för publicering. 

 

6. Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet från analysen av de fyra lärarintervjuerna samt intervjuerna av 
elever i fem fokusgrupper. Dispositionen av resultatkapitlet följer de teman som identifierats 



21 

 

utifrån intervjuerna med frågeställningarna som utgångspunkt. I avsnitt 6.1 presenteras 
resultatet för de lärare som intervjuats i denna studie, och i avsnitt 6.2 presenteras resultatet för 
de elever som intervjuats i fem fokusgrupper.  

 

6.1 Lärarnas beskrivning av hur NTA:s digitala läromedel 
”Kroppen” kan stödja elevers lärande 
Nedan följer sex avsnitt baserade på de teman som identifierats vid analysen av de fyra 
lärarintervjuerna och som ska besvara studiens första frågeställning: Hur beskriver lärare att 
NTA:s digitala läromedel kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap? Alla 
namn i resultatet är fingerade och i detta avsnitt benämns lärarna som L1, L2, L3 och L4. 

 

6.1.1 Betydelsen av att undersöka i 3D 
Tre av de intervjuade lärarna beskriver att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” ger eleverna 
möjlighet att undersöka naturvetenskapliga fenomen i 3D vilket de uttrycker har betydelse för 
och kan stödja elevers lärande i naturvetenskap.  

 

I NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” finns det ett flertal modeller av kroppen och kroppens 
organ. Dessa ger eleverna, enligt de intervjuade lärarna, tillfälle att utforska med hjälp av ett 
flertal simuleringar och 3D modeller. L2 beskriver att hjärtstartaren och lungmaskinen är 
väldigt bra utformade då 3D modellerna är tydliga, eleverna kan zooma in och pröva sig fram 
vilket leder till att de lär sig otroligt mycket. Intervjuerna med lärarna visar att eleverna 
uppskattar att utforska dessa modeller.  L1 förklarar vidare att dessa interaktiva 3D-modeller 
inte går att åskådliggöra i en tvådimensionell (2D) bok vilket leder till att eleverna utvecklar en 
ökad förståelse av kroppens uppbyggnad samt hur alla organ är sammankopplade. L1 fortsätter 
vidare: 

 ... kroppen i människosimulatorn går att vända och vrida på men det går också att 
zooma in från det större perspektivet och gå in på ett mikroperspektiv och på så vis ta 
del av kroppens alla byggstenar och förstå var allt är och hur det håller samman kroppen 
(L1). 

Eleverna får uppleva kroppens mindre organ och partiklar i rörelse tack vare 
människosimulatorn berättar L2. Det blir även mer spännande för eleverna när de får klicka sig 
fram i sin egen takt på datorn och ta reda på sambanden i människokroppen efter egen förmåga. 
L4 beskriver även att:  

Eleverna undersöker modellerna som är tredimensionella vilket jag ser skapar stor 
fascination (L4).  

 

6.1.2 Betydelsen av rätt kunskapsnivå 
Samtliga intervjuade lärare lyfter betydelsen av att innehållet i de digitala läromedlen är på rätt 
kunskapsnivå för att det ska kunna användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap. 
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Lärarna uttryckte att de anser att faktatexterna är på en alldeles för hög nivå för elever i årskurs 
4-6. L2 säger att texterna är mer på en högstadienivå medan L1 säger att även lärare som 
kommer till fortbildningen för temat behöver ta reda på vad vissa saker betyder. L1 fortsätter 
med att förklara att det är professorer som skrivit texterna och samtliga lärare som var med i 
beta-testningen av NTA:s tema ”Kroppen” signalerade att texterna var på en alldeles för hög 
nivå för eleverna i årskurserna 4-6. Men skaparna av läromedlet valde ändå att behålla texterna 
på den höga nivån. L1 önskar att texterna hade kunnat ha två nivåer, en med en enklare text 
som komplement till den svåra där de elever eller lärare som vill läsa mer kan ta reda på mer 
fakta genom en enkel knapptryckning som ger dem tillgång till den mer avancerade texten.  

L2 förbereder sina elever inför varje nytt moment genom att se filmer, diskutera och läsa i 
läroböcker avsedda för elevernas ålder för att de senare ska kunna ta sig an momentet i portalen. 
L3 använder temat i halvklass och genomför många av uppdragen gemensamt då det annars 
blir för svårt. L3 låter ofta sina elever prova själva men märker att de ofta fastnar efter ett tag 
och då tar de upp det på activeboarden. L2 menar att eleverna med hjälp av modellerna i NTA-
portalen kan testa sig fram i att lösa uppgifterna som de ställs inför.  

De är på en lite svår nivå men där får eleverna testa sig fram och träna upp sin 
noggrannhet. Det är ju väldigt bra för de elever som i vanliga fall vill göra saker snabbt 
(L2). 

När texterna är på för hög nivå uttrycker samtliga lärare att eleverna inte blir självgående utan 
att det krävs betydligt mer av lärarna i fråga om att motivera och utbilda eleverna. Det 
framkommer i intervjuerna att lärarna är eniga om att texterna är för svåra för förstaspråkselever 
och att lärarna berättar att de är säkra på att andraspråkselever stöter på ännu större hinder än 
förstaspråkselever i att försöka ta sig an texten.  

Nu har ju jag som tur var en klass där alla pratar bra svenska annars skulle det bli ännu 
svårare att låta eleverna jobba självgående eller parvis (L4). 

För att en andraspråkselev ska ta kunna ta till sig innehållet i faktatexterna krävs det ett enormt 
förarbete och stöttning beskriver L3. L3, som har många elever som är flerspråkiga, beskriver 
att ett av de största hindren med temat är det avancerade språket och att det är enormt 
tidskrävande att översätta och förklara de svåra orden. Att texterna består av så många svåra 
ord gör att de ofta har läroboken “Koll på NO”2 bredvid för att kunna söka efter information. 
De elever som är mer nyfikna kan läsa i människosimulatorn eller söka på andra sidor på nätet. 

 

6.1.3 Betydelsen av samspel och samtal elever emellan 
I intervjuerna beskriver tre av de intervjuade lärarna att då texterna i det digitala läromedlet är 
på en mer avancerad nivå så gynnar det samtalet och samarbetet elever emellan. Eleverna får 

                                                 

 

 
2 Koll på NO 5 är en grundbok av Anncatrin Hjernquist & Klara Rudstedt utgiven av Sanoma utbildning  
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då, enligt L2, tillsammans delge varandra kunskap genom att förklara och förenkla texterna 
samt lista ut vad som ska ske i varje moment under temats gång.  

Flera lärare anger att när laborationer kopplade till läromedlet, digitala som analoga, genomförs 
är det en fördel om detta arbete utförs i par eller grupp. L1 förklarar att läraren själv får 
orkestrera sin klass och undervisning, det vill säga på vilket sätt de arbetar med materialet och 
samspelet elever emellan. L2 stödjer detta med att säga att det är läraren som styr i klassrummet 
hur eleverna ska samarbeta och vad de ska samtala om. L2 menar att det ger mening och att det 
är roligare för eleverna att arbeta tillsammans i par. L1 berättar att en bra sak att instruera 
eleverna om då de ska samarbeta, är att de ska lämna in identiska svar för då behöver de 
verkligen samarbeta och kompromissa fram ett gemensamt svar. 

Om man säger till eleverna att de ska jobba ihop och att de ska skicka in identiska svar 
så tvingas de att kompromissa i sina svar, vilket leder till att de tränas i att samarbeta 
(L1).  

L4 menar att eleverna även är kunniga om hur de digitala verktygen fungerar och har mycket 
kunskap inom det området som de kan delge varandra.  

Jag är ingen allsmäktig ledare som besitter all kunskap och att de enbart är mottagare, 
det blir ju mindre administrativt arbete för mig om jag lyckas slappna av och de får 
hjälpa varandra men också att de får experimentera med de digitala verktygen 
tillsammans. Jag kan ju hjälpa till om de kör fast helt självklart (L4).  

 

6.1.4 Betydelsen av stöttning gällande digital kompetens 
Analys av intervjuerna med lärarna visar att eleverna inte kan lämnas ensamma i sitt digitala 
lärande utan att det är viktigt att ha en lärare som stöttar och leder lärandet framåt. L1 menar 
att lärarnas roll är att arbeta med digitala texter och hjälpa eleverna att tolka texterna samt 
överföra sin digitala kunskap in i det verkliga livet. L1 beskriver att:  

Jag som pedagog får inte glömma bort min roll, att vara bryggan över… Vår roll i det 
är att lära eleverna hur man kan jobba med digitala texter, hur man kan tolka dem och 
inte bli lämnad själv med den (L1).   

Analysen av intervjuerna med lärarna visar också att de flesta elever har en god grund i 
användandet av digitala verktyg, främst när det kommer till kommunikation, sociala medier 
och spel. Däremot behövs lärare för att utbilda eleverna att bli digitalt kompetenta inom andra 
områden genom att lära eleverna olika strategier för att ta till sig kunskap, oavsett om den är 
digital eller analog eller om den är textbaserad eller bild/modellbaserad. L4 säger att man som 
lärare inte får vara rädd att ta hjälp av elevernas kunskap inom digitala verktyg i klassrummet 
då de elever som känner sig trygga med digitala verktyg kan avlasta läraren och hjälpa sina 
klasskamrater. L3 beskriver att digitala läromedel måste komplettera undervisningen och inte 
ersätta den analoga undervisningen. De digitala verktygen som ett komplement kan vara en 
räddning för vissa elever som annars har svårigheter inom ett skolämne. Då är det ju viktigt, 
enligt L3, att läraren stöttar eleven med rätt digitalt verktyg. Hen beskriver det som att:  

Ju fler ingångar som finns till kunskap desto bättre, så är det ju (L3). 
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L3 fortsätter att samtala om de elever som har läs- och skrivsvårigheter och att de kan bli mycket 
hjälpta av de digitala verktygen.  

 

6.1.5 Stödjer formativ och summativ bedömning 
Samtliga lärare anger att det finns möjlighet till både summativ och formativ bedömning med 
hjälp av NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”. L1 beskriver att de självrättande “quizen” har 
väldigt bra avstämmande frågor där läraren snabbt kan få en översikt om elever fastnat eller om 
de inte förstått en viss fråga. L3 beskriver att det är enkelt att se i lärarvyn hur många gånger 
eleven svarat på frågan och då kan man som lärare räkna ut om eleven gissar tills den får rätt 
eller om eleven funderar mellan sina “gissningar”. L4 beskriver att de självrättande frågorna är 
användbara men att de frågor där eleverna ska skriva in svar och skicka in till läraren är svårare 
att hantera då listan med elevsvar är oöverskådlig och tidsödande att hantera.  

När man klickat på en elevs svar och ska gå tillbaka hamnar man uppe på toppen igen 
och måste skrolla ner igen och komma ihåg vilken elevs text jag läste senast vilket 
kanske är överkomligt om man har en klass på 20 elever men om man har två eller tre 
klasser blir det inte så kul. Då använder jag istället Classroom (L4). 

L4 beskriver att de använder sig mycket av Google Classroom3 som är som ett mappsystem där 
eleverna får en mall skickad till sig och kan svara i formuläret för att sedan skicka tillbaka till 
läraren som då kan ge feedback och kommentarer och på så vis arbeta med formativ bedömning. 
L3 säger att hen försöker gå in och skriva kommentarer i NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” 
men att tiden tyvärr inte räcker till för att göra det vid varje delmoment. 

 

6.1.6 Vikten av att komplettera med annat innehåll 
Samtliga fyra lärare påpekar att det digitala läromedlet om ”Kroppen” inte tar upp något om 
fortplantning, pubertet, sexualitet eller identitet. Lärarna behöver då själva styra in på dessa 
ämnen under temat såvida de inte vill komplettera med detta innehåll i ett senare skede. L1 
reflekterar kring varför inte läromedlet innehåller mer kring bland annat identitet och pubertet 
och förmodar att skaparna av temat gjort rymdvarelsen könsneutral med flit för att dessa 
diskussioner ska kunna få ta plats i klassrummet. Det är inget som L2 har upplevt diskuteras 
men hen kan tänka sig att den diskussionen kommer upp framförallt i de klasser där man inte 
redan har diskuterat könstillhörighetens relevans. L2 förtydligar att hen alltid arbetar med 
diskussioner kring dessa frågor och hens elever är vana att se bortom könet då det inte är 
relevant, vilket Lizz är ett exempel på eftersom att relevansen med uppdraget ligger i att rädda 
personen och inte hens kön. Lizz är alltså personen i läromedlet som eleverna har i uppdrag att 
rädda livet på och Lizz har ett väldigt androgynt utseende. L3 uttryckte att det är väldigt synd 

                                                 

 

 
3 https://classroom.google.com/  

https://classroom.google.com/
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att de inte tagit med några av dessa punkter inom sexualundervisningen då hen arbetat med det 
området i så många år och ville ha lite nytänk och input vilket hen inte fick nu,  

Det var därför jag ville göra detta digitala tema för att kunna få andra 
undervisningsformer och redskap i hur jag som lärare kan hantera dessa delar av 
kunskapsmålen (L3). 

L4 brukar ha diskussioner kring sexuell hälsa och identifikation eftersom det brukar komma 
upp frågor om detta och då säger hen till eleverna att hen märker att de är nyfikna på detta och 
att de ska ta upp det vid nästkommande lektion. Eleverna får då möjlighet att skriva ner sina 
tankar, funderingar och frågor inför den lektionen.  

Det beror mycket på vad man har för grupp och hur öppna de vågar vara i sina 
funderingar. I vissa grupper där någon som undrar mycket men är osäker kommer ju 
inte att fråga, då kan det vara bra med en frågemall eller någon form av anonym 
frågelåda (L4).  

 

6.2 Elevers beskrivningar av upplevelserna av att arbeta med 
NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” 
Nedan följer ett avsnitt organiserat utifrån de fyra teman som identifierats efter analys av 
intervjuade elever som ska besvara studiens andra frågeställning: Vilka upplevelser beskriver 
elever i samband med arbete med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”? Alla namn i resultatet 
är fingerade och i detta avsnitt anges fokusgrupperna som grupp 1 (E1-E3), grupp 2 (E4-E6), 
grupp 3 (E7-E9), grupp 4 (E10-E12) och grupp 5 (E13-E16).  

 

6.2.1 Engagemang genom känsla av delaktighet 
Vid analysen av intervjuerna med de olika fokusgrupperna kunde elevernas engagemang för att 
lösa problemet för att kunna rädda en människa utläsas som ett tydligt tema. Samtliga elever 
beskriver att de känner sig delaktiga och uttrycker att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” gjort 
dem mer motiverade att arbeta vidare mot nästa uppdrag i läromedlet. I portalen om kroppen 
får eleverna vara med på resan att rädda androgyne Lizz, genom olika uppdrag startar de upp 
ett system i taget. De intervjuade eleverna uttrycker att de blir mer engagerade och motiverade 
genom att få vara med på resan. Analysen av intervjuerna visar att storyn i sig gör eleverna 
otroligt motiverade att komma vidare och rädda Lizz.  

Först hon dog men jag räddade henne så jag blev värsta hjälten (E11). 

Känslan som kan tolkas utifrån det E11 sade i intervjun, och som de flesta av eleverna beskriver 
att de delar, påvisar en viss stolthet. Detta var något även grupp 5 diskuterar, de berättar också 
att de känner sig delaktiga och viktiga när de fick hjälpa Lizz tillbaka till liv.  

Man får vara med i en berättelse (E14). 

Man känner sig som en vetenskapsman (E16).  

Grupp 2 pratade om att berättelsen fångade dem så mycket att det kändes som att de var med i 
en film vilket gjorde det väldigt intressant.  
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Det är som att man kollar på en film. Nästan som att man är med (E2).  

Grupp 3 lägger till att uppdragen gör att berättelsen blir bättre och att helheten gör att det blir 
roligt att arbeta med temat.  

Om det inte funnits text och bild hade det varit tråkigt (E8).  

Allt tillsammans gör att det blir roligt (E9).  

E8 berättar att hen trodde att läraren valt det digitala läromedlet bara för att eleverna skulle ha 
kul men kom sedan på att läraren valt temat för att de skulle lära sig om kroppen. I grupp 4 
diskuterades det kring motivation och E10 beskriver hur hen längtade till att få göra 
slutuppdraget i läromedlet. 

 

6.2.2 Frustration över svåra begrepp 
I samtliga fokusgrupper framkom det tydligt vid intervjuerna att eleverna ansåg att det fanns 
många svåra begrepp i texterna i människosimulatorn. Men eleverna uttryckte också att 3D-
materialet hjälper dem att förstå de svåra begreppen, dels genom möjligheterna att kunna zooma 
in på bilderna och att vrida och vända på 3D-modellerna. E15 uttrycker att bilderna förstärker 
förståelsen av alla vetenskapliga ord: 

För om man bara läser om en grej kan det vara svårt att fatta men om man får se en bild 
till så är det lättare att förstå. Mest när det gäller svåra ord som magsyra och sånt, så får 
man se en bild eller en film om det så fattar man det konstiga ordet sen (E15). 

Grupp 5 diskuterade de svåra orden och av intervjusvaren att döma var eleverna ganska överens 
om att det kan vara svårt att hitta i texten. E15 beskriver att hen anser att det är för mycket text 
vilket ofta gör det svårt att hitta svaren till uppgiften eller en fråga, vilket E14 och E13 håller 
med om: 

Ja och det kan finnas typ tio sidor och det är om olika kroppsdelar och sådär så det kan 
vara svårt att hitta (E14).  

Ibland är det svårt. Speciellt om man går in på fel ställe. Men när man är rätt så finns 
det för mycket information på samma ställe (E13). 

Hen fortsätter senare i intervjun med att säga  

... ibland är det för mycket fakta. Det går liksom inte riktigt att sökläsa för att det blir 
för mycket (E13).  

Eleverna beskriver även att de ibland kan ha svårt att förstå innehåll, uppdrag samt vad de ska 
svara på en viss fråga i uppdragen. I grupperna 1-4, det vill säga för elever i årskurs 5, var detta 
extra tydligt. E2 beskriver att hen och hens klasskompisar får ha mycket tålamod då läraren ska 
hjälpa alla som vill ha hjälp. E3 säger att hen gissar när det blir svårt för att hen inte orkar vänta 
på läraren. E5 orkar inte heller vänta på läraren men hen söker istället efter svaret på nätet och 
“googlar”. E8 säger att hen blir ganska arg och känner sig dum när hen inte förstår. E7 frågar 
kompisar ibland när det är svårt vilket även E10 gör. E10 berättar att de samarbetar mycket i 
deras klassrum och att de nästan alltid sitter två och två. E11 beskriver att det kan vara svårt att 
tyda frågan: 
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Jag vet inte alltid vad de frågar om (E11).  

 

6.2.3  Hur eleverna ser på sin trygghet gällande sin digitala kompetens  
I samtliga fokusgrupper uttryckte eleverna att de var trygga med sin egen digitala kompetens. 
Om det skulle uppstå någon fråga eller svårighet så beskriver eleverna att de inte heller är rädda 
för att fråga en klasskompis för att komma vidare eller komma över ett digitalt hinder. I grupp 
5 pratade eleverna om att de redan kan mycket om hur datorer fungerar eftersom de använder 
dem mycket hemma.  

Vi använder ju datorer hemma så vi kan ju mycket om det redan och då blir det lätt 
(E13). 

Enligt intervjuerna med fokusgrupperna är eleverna överens om att det går fortare när arbetet 
sker digitalt.  

Det går snabbare att få reda på nya fakta (E2). 

Samtliga elever beskriver att de har tillgång till dator hemma och alla utom en har tillgång till 
en mobil eller läsplatta hemma och de uttrycker att de har bra kunskap om hur de digitala 
verktygen fungerar.   

 

6.2.4 Praktiska arbetssätt som komplettering 
I tre av fem fokusgrupper pratade eleverna om att de ville göra fler fysiska experiment kopplade 
till temat. Eleverna uttryckte att det gärna skulle kunna ingå ett fysiskt experiment till varje 
uppdrag. I grupp 1 var de överens om att de förstod mer av naturvetenskapen genom att få först 
göra ett fysiskt experiment och sedan även göra något på datorn. E3 upplevde att det är enklare 
att få instruktionen på datorn för att de då kan pausa och läsa texten flera gånger eller se 
instruktionsfilmen igen. Grupp 2 var eniga om att de fysiska experimenten verkligen var roliga. 
E5 beskriver ett experiment: 

Vi tog två vassa pennor så skulle vi se hur stort avstånd det var mellan våra celler (E5). 

Då blir E6 exalterad och berättade om ett annat experiment  

Ja, eh, eh, eh, vi fick kolla våra lungor och testa hur mycket luft som fick plats. Vi 
använde såna plastpåsar (E6). 

E4 kommer ihåg experimentet och utbrister: 

Ja det var så roligt (E4)! 

Grupp 3 pratar om att det är fler experiment i de blåa lådorna som NTA oftast har till sina teman 
och att det är roligare. Grupp 5 beskrev att man ändå gjorde laborationer på datorn och att det 
var bra att få blanda lite. Slutligen angav grupp 4 att det var precis lagom många fysiska labbar.  

 

6.3 Resultat kopplat till det sociokulturella perspektivet 
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Detta avsnitt har för avsikt att råda klarhet i resultatets koppling till studiens teoretiska ramverk, 
det vill säga det sociokulturella perspektivet. Begrepp som tas upp i avsnittet gällande det 
teoretiska ramverket är: mediering, artefakter, socialt samspel, den proximala utvecklingszonen 
och scaffolding.   

 

6.3.1 Koppling till resultat för första frågeställningen 
Resultatet för den första frågeställningen går att koppla till alla fem begreppen. Resultaten 
under rubriken ”Betydelsen att undersöka i 3D” kan kopplas till begreppen mediering och 
artefakter ut då lärarna beskriver att eleverna med hjälp av 3D-modeller får undersöka 
människokroppen ur olika synvinklar. Lärarna uttrycker att eleverna får klicka, zooma och 
utforska rörliga bilder, text och ljud vilket kan uttolkas som olika modaliteter. Artefakten som 
används är datorerna eleverna använder i detta undersökande syfte. Artefakter kan även kopplas 
till resultaten under rubriken ”Vikten av att komplettera med annat innehåll” då lärarna 
uttrycker att de själva behöver komplettera med andra typer av artefakter för att ge eleverna en 
djupare förståelse inom ämnet människokroppen. 

Resultaten under rubriken ”Betydelsen av samspel och samtal elever emellan” handlar om 
begreppet socialt samspel då det redogör för hur elever interagerar med varandra och med 
läraren. Lärarna tar upp vikten av att samarbeta och att lärarna utmanar eleverna genom att bilda 
grupper eller par som är tänkta att vara utvecklande för elevernas sociala samspel.  

Det femte begreppet från det sociokulturella perspektivet för den första frågeställningen är 
scaffolding vilket kan kopplas till resultaten under rubrikerna ”Betydelsen av stöttning gällande 
digital kompetens” och ”Stödjer formativ och summativ bedömning”. Under rubriken 
”Betydelsen av stöttning gällande digital kompetens” beskriver lärarna att eleverna behöver 
stöd i den del av läraktiviteten som eleven inte klarar av på egen hand. Detta innefattar alltså 
inte sociala media utan snarare kunskapsinhämtningen som ska ske genom NTA:s digitala 
läromedel ”Kroppen”. Under rubriken ”Stödjer formativ och summativ bedömning” beskriver 
lärarna att de snabbt kan få en bild av vad eleverna har förstått och inte genom de självrättande 
quizen och kan därmed stötta genom att ge eleverna de pusselbitar som saknas. 

I texten under rubriken ”Betydelsen av rätt kunskapsnivå” beskriver lärarna att eleverna tar 
hjälp av varandra men även av lärarna själva för att utvecklas till nästa kunskapsnivå. De elever 
som alltså behärskar ett område kan stärka sin kunskap genom att hjälpa en klasskamrat som 
inte till fullo behärskat det steget i sin kunskapsutveckling. Därmed kan begreppet den 
proximala utvecklingszonen kopplas till resultaten under den här rubriken. Detta begrepp kan 
även kopplas till resultaten under rubriken ”Stödjer formativ och summativ bedömning” då 
detta ger stöd till elevens individuella kunskapskurva.  

 

6.3.2 Koppling till resultat för den andra frågeställningen  
Resultat under rubriken ”Hur elever ser på sin trygghet gällande sin digitala kompetens” kan 
även kopplas till begreppet artefakter då eleverna nämner sitt användande av datorer både i 
skolan och i hemmet. Resultaten under rubriken ”Praktiska arbetssätt som komplettering” kan 
också kopplas till begreppet artefakter eftersom eleverna efterfrågar fler fysiska experiment.  
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Samtliga fyra teman som identifierats för studiens andra frågeställning berör begreppet 
proximala utvecklingszonen eftersom eleverna beskriver att de känner sig engagerade i sin egen 
kunskapsutveckling men även sina klasskompisars. Begreppet blir också tydligt vid de tillfällen 
där kunskapsglappet blir för stort, då eleverna beskriver att de blir frustrerade och inte orkar 
vänta på hjälp. Detta resulterar i att eleverna hoppar över nästa steg i kunskapstrappan och ger 
sig på högre nivåer innan tidigare byggstenar finns på plats. Tack vare att eleverna beskriver att 
de upplever sig känna en trygghet i sin digitala kompetens så anser de ändå att arbetet flyter på 
och går bra.  
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7. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion om studiens metod, följt av en diskussion av resultaten.   

 

7.1 Metoddiskussion 
Detta kapitel avser att ge klarhet kring studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet.  

 

7.1.1 Reliabilitet och validitet 
Studien avsåg att ta reda på hur NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” har för inverkan på elevers 
lärande och upplevelser så deltog endast elever och lärare med färsk erfarenhet av just NTA:s 
digitala läromedel ”Kroppen”. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att skapa sig en 
djupare förståelse för respondenternas svar, både lärare och elever, allt detta påvisar att studiens 
validitet stärks (Larsen 2009, s.26-27). Ytterligare styrka med studien var att intervjuguiden 
inte innehöll några ledande frågor vilket i sin tur ledde till att intervjuaren inte ställde några 
sådana (Kihlström 2007, s.161). De intervjuade lärarna var strategiskt utvalda efter utsatta 
kriterier för att ge studien mer giltigt resultat samt att få mer kvalitativ information eftersom att 
lärarna hade goda kunskaper gällande materialet. Validiteten hade kunnat stärkas genom fler 
intervjuer med respondenterna, en i uppstarten av arbetet kring materialet och en eller flera 
under arbetets gång. Den hade även stärkts genom att ha fler respondenter både lärare och 
elever. Dessa faktorer var dock inte genomförbara på grund av bristen av tid. Validiteten har 
också stärks av att informanterna fått bra information innan intervjuerna samt att de hade 
relevanta kunskaper inom det området studien avsett att undersöka. Fler intervjutillfällen, vilket 
mer tid hade kunnat ge, hade eventuellt kunna öka validiteten för resultatet av fokusgrupperna 
då det hade varit möjligt att ha olika konstellationer på grupperna och/eller ställa frågorna på 
olika sätt för att se om svaren liknar varandra eller inte. 

Ytterligare faktorer som stärker studien är att intervjuerna spelades in så att den som intervjuade 
kunde ha fullt fokus på svaren respondenterna gav samt ge dem utrymme att utveckla sina svar. 
Inspelningarna gjordes med tanke på att Justesen och Mik-Meyer (2010, s.48) menar att det 
nästintill är omöjligt att föra så detaljerade anteckningar att man kan använda intervjun i 
analysfasen. Det fanns även utrymme att pausa respondenten och därmed få förtydliganden i 
svaren. Att ge feedback och att uppmuntra till mer utvecklade svar menar Larsen (2009, s.81) 
stärker validiteten. 

Intervjuerna med lärarna skedde på en avskild plats på respektive lärares arbete, vid två av 
intervjuerna bröts intervjun kort då en kollega kom in och ställde en fråga för att intervjun sedan 
fortgick. I de två intervjuerna som avbröts visade de berörda lärarna inga tecken på att ha 
förlorat sitt fokus. En av lärarna var lite stressad då hen skulle ha lektion relativt tätt inpå 
intervjun. Ovannämnda faktorer från intervjuerna med lärarna kan absolut ha påverkat resultatet 
i studien.   

En faktor att ta in i intervjuerna med fokusgrupperna är att eleverna kan ha påverkat varandra 
vilket kan anses vara både till fördel men även till nackdel för studiens validitet. Exempel på 
en fördel är att eleverna kan med hjälp av varandra komma ihåg mer av arbetet med NTA:s 
digitala läromedel ”Kroppen”. Exempel på nackdel kan vara att eleverna vill säga något som 

formaterade: Teckensnitt:Inte Fet

formaterade: Teckensnitt:Inte Fet
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får de andra i gruppen att tycka hen var rolig eller att de inte alltid säger vad de själva tänker 
om någon annan i gruppen sagt något de anser vara ”smartare”. Validiteten stärks även av att 
forskningsprocessen tydligt beskrivs i avsnitten 6.4 och 6.5 samt genom att blockcitat 
presenterats under studiens resultat i avsnitt 7 (Dahlgren och Johansson 2015, s.167-170).  

Intervjuaren har försökt att få informanterna att svara utifrån sig själva och inte utifrån några 
förväntningar genom att försöka ställa öppna frågor och dölja sina reaktioner till de svar som 
angetts. Intervjuaren har således försökt att inte visa sina reaktioner på svaren som angivits av 
informanterna. Detta gjordes för att inte ”intervjueffekten” (Larsen 2009, s.27-28, 87, 108) 
skulle uppstå. Självfallet är det svårt att uppnå hundraprocentig neutralitet i samtal med andra 
människor. Det hade även kunnat påverka resultatet negativt och sänkt validiteten ifall 
intervjuaren inte gett någon form av feedback eller följdfrågor.  

Då studien genomförts med begränsade tidsramar kan även detta ha påverkat kvaliteten på 
arbetet. Vetenskapsrådet (2017, s.13) menar att snäva tidsramar kan leda till att forskare tar 
genvägar vilket resulterar i att både etiska men även vetenskapliga kvalitetskrav kan brista. Vid 
längre tidsåtgång hade denna studie kunnat stärkas ytterligare av att föregås av en pilotstudie, 
det vill säga en mindre förstudie. Studien kunde även ha stärkts med mer tid genom att 
informanterna hade kunnat intervjuas vid fler tillfällen samt att fler informanter hade kunnat 
delta i studien. Studien hade även kunnat stärkas genom att genomföras med en så kallad 
metodtriangulering som Larsen (2009, s.28) beskriver innebär att både kvalitativa och 
kvantitativa metoder används vid genomförandet. Det hade lett till att de olika metodernas 
förtjänster kunnat komplettera varandra och eventuellt så skulle det leda till ett annat utfall i 
resultatet.  

I analysfasen transkriberades intervjuerna genom noggrann och upprepad avlyssning för att få 
med intonation och faktisk, tolkad, betydelse av vad informanten menade med sina svar. 
Därefter lästes transkriberingarna ett flertal gånger i genomförandet av innehållsanalysen vilket 
Larsen (2009, s.101) påpekar är viktigt för att inte missa vitala delar av resultatet. En styrka 
med denna studie är att teman som valts ut inte bestämdes i förväg utan lokaliserades under 
läsprocessen. Hade studien utgått från ett annat perspektiv eller genomförts av någon annan 
hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Återigen är det tidsbristen som gör sig påmind.  

 

7.1.23 Generaliserbarhet 
Studien innehåller ett mindre antal respondenter, 4 lärare och 16 elever, vilket innebär att 
studien inte kan garantera att den återspeglar hela populationen. Däremot finns en viss grad av 
generaliserbarhet då området studien avser att undersöka är relativt smalt samt att 
respondenterna har aktuell erfarenhet inom det specifika området. Lärarna är strategiskt utvalda 
då de har kunskap inom det för studien relevanta området vilket ger studien en viss grad av 
generaliserbarhet. Andersen och Dimenäs (2006, s.37) menar att generaliserbarhet kan uppnås 
i små grupper ifall det är väl utvalda representanter med kunskap inom ett visst område. Då 
studien ämnar undersöka både lärare och elevers perspektiv på ett digitalt läromedel och det 
finns informanter från båda grupperna bör resultaten vara någorlunda representativt för studiens 
avsedda syfte.  
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7.2 Resultatdiskussion 
I denna del av diskussionen diskuteras och relateras resultat till studiens bakgrund som består 
av en beskrivning av läroplanen och kursplanen för biologi, NTA, digitalisering och digitala 
verktyg och digitala läromedel. Resultatet diskuteras i jämförelse med tidigare forskning inom 
multimodalt lärande, digitala verktyg som stöd för elevers lärande samt användningen av 
digitala verktyg inom den naturvetenskapliga undervisningen. Resultatet kommer även att 
relateras till studiens teoretiska ramverk, det sociokulturella perspektivet samt studiens syfte 
och frågeställningar.  

 

7.2.1 Intresse och motivation 
Resultatet i denna studie kan tolkas som att eleverna upplever en känsla av delaktighet när de 
arbetar med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”. Eleverna beskriver att de upplever sig vara 
en del av berättelsen och på så sätt blir de mer engagerade och motiverade till att slutföra 
uppdragen och ta reda på relevant naturvetenskaplig fakta för att slutligen väcka den 
medvetslöse personen. De intervjuade lärarna beskriver även att de upplever sig se en större 
fascination hos sina elever när de får möjlighet att undersöka 3D-modellerna i NTA:s digitala 
läromedel ”Kroppen”. Eleverna berättade även att de upplevde att figurerna som de kunde 
förstora och utforska på egen hand var spännande och intressanta. En slutsats som kan dras från 
resultatet av denna studie är att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan främja elevers intresse 
för och motivation att lära naturvetenskap. Liknande resultat kan ses i Martinez-Garza, Clark 
och Nelson (2013, s.193-194) studie som beskriver att digitala verktyg gör att elever känner sig 
mer motiverade och lär sig mer inom naturvetenskapen. När eleverna själva får ta del av spelet 
eller berättelsen menar Li och Tsai (2013, s.891) att kunskaperna befästs djupare och de menar 
även att om eleverna blir engagerade och 3D modellerna fungerar tillräckligt bra kan även dessa 
kunskaper överföras till den verkliga världen. 

 

7.2.2 Förståelse för kroppens anatomi och fysiologi 
Eleverna beskrev att laborationerna som skedde i samband med arbetet med NTA:s digitala 
läromedel ”Kroppen” gjorde att de fick en större förståelse för hur kroppen fungerade. Eleverna 
beskriver att de genom NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” fick utforska kroppen genom 
digitala laborationer i form av simuleringar och kunde således förstå mer komplicerade 
samband i kroppen. Den ökade förståelsen efter att ha undersökt med hjälp av simuleringar är 
något som Rutten, van Joolingen och van der Veena (2012, s.138) också hade sett ett samband 
kring. Vidare beskriver Rutten, van Joolingen och van der Veena att det finns starka kopplingar 
mellan den ökade förståelsen via simuleringar och ett högre studieresultat.  

När skolan använder sig av simuleringar eller 3D-modeller i naturvetenskapsundervisningen 
optimeras kunskapsinhämtningen enligt Rutten, van Joolingen och van der Veena (2012, 
s.150). Resultatet från intervjuerna med studiens fyra lärare visar att eleverna fått en god 
förståelse för kroppens uppbyggnad samt en god begreppsförståelse inom det 
naturvetenskapliga området tack vare 3D-modellerna. Eleverna har kunnat undersöka kroppen 
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genom att vrida och vända på kroppens olika delar men eleverna har också kunnat förstora ett 
objekt för att kunna undersöka objektets, som i det här fallet är någon del av kroppen, funktion 
och uppbyggnad. Detta beskriver lärarna är svårt för en analog 2D lärobok att överträffa. Kress 
(1997, s.8-9, 23-30) menar att ju fler uttryckssätt används för att presentera fakta på desto 
djupare befästs kunskapen. I det avseendet har NTA:s läromedel lyckats fånga många 
modaliteter, som exempelvis bild, text, simuleringar och laborationer, för eleverna. Det står 
även i läroplanen att eleverna ska utveckla sin förmåga att använda modeller för att beskriva 
människokroppen (Skolverket 2017c, s.156) och ett sätt att träna detta är att använda 
simuleringar. Men lärarna beskriver också att de ibland upplever att eleverna inte förstår att det 
är en del av kroppen de observerar i ett väldigt inzoomat perspektiv. En av lärarna går in i detalj 
på detta där hen berättar att vissa elever har svårt att förstå att de tittar på delar som deras egna 
kroppar är uppbyggda av så som exempelvis blodkärl. Tidigare forskning av bland annat 
Mannheimer, Zydney och Warner (2015, s.6) visar på betydelsen av en närvarande lärare som 
kan komplettera 3D modellerna genom att ge andra beskrivningar eller förtydliganden, vilket 
även har framkommit i denna studie. 

 

7.2.3 Betydelsen av en stöttande lärare 
Denna studies fokusgruppssamtal med elever visar att eleverna uttrycker att de upplever att 
läraren inte alltid räcker till då fler elever behöver hjälp samtidigt. Eleverna blir då frustrerade 
av att vänta på hjälp och kan då istället vilja ”googla” fram ett eget svar eller gissa tills de får 
rätt på frågan. Enligt Danielsson (2013, s.17) skulle läraren kunna motverka detta genom att 
bland annat i förhand lära sig programmet, men också genom att skapa en förförståelse till 
ämnet och programmet.  

En slutsats som kan dras i den här studien är att lärarna behöver arbeta med andra mer elevnära 
läromedel innan de påbörjar arbetet med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”. Skälet till detta 
är att de intervjuade lärarna beskriver att de anser att läromedlets faktatexter är på en för hög 
nivå för eleverna på mellanstadiet. Detta stämmer väl överens med Säljö (2015, s.95-103) som 
skriver att läromedel som används i undervisningen inte får vara på en för hög nivå för då 
riskerar eleverna tappa lust och motivation för fortsatt lärande.  

Det framkom i intervjuerna med lärarna att de hade genomgångar där de diskuterar svåra 
naturvetenskapliga begrepp i förväg. Lärarna arbetade även förberedande genom att läsa texter 
ur läroböcker med mer elevnära texter, se filmer och gå igenom aktuella naturvetenskapliga 
begrepp och fenomen gemensamt på en gemensam storbildsskärm. När lärarna använder sig av 
flera olika ingångar till kunskapen menar Kress (1997, s.23-30) att chanserna ökar till att alla 
elever tar till sig kunskaperna samt att de befästs djupare.  

Samtliga lärare i studien berättar att de använder sig av en stor gemensam digital skärm under 
genomgångar i samband med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen Här kan man även se 
kopplingar till det Säljö (2014, s.92) skriver om att elevernas kunskaper förstärks av bilder på 
en interaktiv tavla och den gemensamma diskussionen om bilderna.”. 

Intressant att notera är att eleverna i studien beskriver att de inte upplever faktatexterna på 
samma sätt som lärarna. De intervjuade eleverna beskriver texterna som intressanta men att det 
kan vara lite mycket text kopplat till vissa kroppsdelar i NTA-materialet. Elevernas upplevelse 
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kan tyda på att lärarna har lyckats förbereda eleverna innan de påbörjar arbetet med NTA:s 
material eller att simuleringarna i NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” ger tillräckligt bra stöd 
i sina simuleringar för elevernas förståelse av de svåra begreppen. Eleverna uttryckte i 
intervjuerna att de kunde få stöd att förstå begreppen just med hjälp av simuleringarna och 
bilderna men även av filmerna som ingår i NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” (Rutten, van 
Joolingen & van der Veena 2012, s.138).  

 

När användningen av digitala verktyg leder till mer individuellt arbete menar 
Utbildningsutskottet (2016, s.34) att eleverna tenderar att bli mer stressade då de lämnas med 
för svåra uppgifter eller då de ska hantera viktiga frågor utan stöd från läraren. Det kan tolkas 
som att läraren har en viktig roll för att ge eleverna det stöd de behöver när de använder digitala 
verktyg, vilket resultaten i denna studie visar. Stödet kan vara i form av rätt “labbkompis”, 
bänkgranne eller samtalsgrupp men det kan även vara i form av förförståelse via någon specifik 
modalitet såsom film eller en enskild översättning eller förklaring. Samtidigt visar intervjuerna 
med lärarna att det är svårt för eleverna att förstå exakt vad de tittar på när de zoomat in och 
arbetar med de mindre byggstenarna i kroppen. Detta visar på en av svårigheterna med 
simuleringar, det vill säga att kunna relatera ”det lilla till det stora” vilket Rutten, van Joolingen 
och van der Veena (2012, s.138) skriver är en av svårigheterna med att applicera de nya 
kunskaperna till verkligheten.  

 

Resultatet visar dock att de svåra faktatexterna i NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” främjar 
diskussioner och samspel elever emellan och att lärarna får skapa diskussionsgrupper som 
gagnar elevernas utveckling. Samspelet elever emellan är något som Johansson (2016, s.60-61) 
menar ger läraren möjligheter till att ge eleverna kunskaper genom olika ingångar inom digitala 
verktyg vilket behövs för att få möjlighet att uppnå maximal kunskapsnivå.  

 

7.2.4 Elevers digitala kompetens 
Resultatet från denna studie visar att de intervjuade lärarna påtalar vikten av att hjälpa eleverna 
att tolka de digitala texterna och digitala kunskaperna men också att hjälpa eleverna att se 
samband mellan den digitala kunskapen och den analoga kunskapen i det “verkliga livet”. Det 
framkom i intervjuerna med lärarna att de ansåg att eleverna har god digital kompetens vad 
gäller att förstå att fakta de lär sig i den digitala världen kan vara fakta som även gäller i den 
verkliga världen. Lärarnas roll i detta blir då att få eleverna att se det samband som finns mellan 
dessa två världar, den digitala och den analoga, framförallt när det handlar om 
naturvetenskapliga simuleringar på mikroskopsnivå. Resultatet i studien är därmed i linje med 
vad Danielsson (2013, s.174-175) menar, att lärare ska stötta sina elever till att välja rätt 
modalitet till rätt sammanhang. 

Även om lärarna beskriver att eleverna behöver deras stöttning så uttrycker eleverna att de 
känner sig trygga i själva användandet av de digitala verktygen vilket i sin tur kan underlätta 
kunskapsinhämtningen då den sker genom en digital kanal. Lärarna behöver då enligt Berg 
Marklund (2015, s.34-35, 43) se till att eleverna tillgodogör sig kunskaperna multimodalt via 
spelen samt att hindra att det motsatta sker, det vill säga att de digitala läromedelsspelen 
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hämmar eller blockerar inlärningen.  Eleverna i fokusgrupperna beskriver att de upplever att 
allt går mycket snabbare och att de hinner lära sig mer saker när de arbetar digitalt. Lärarna 
beskriver att de kan ta hjälp av elevernas digitala kompetens så att de blir ett utbyte av kunskap 
där lärarna står för ämneskunskaperna och eleverna stöttar varandra och lärarna i det digitala. 
Johansson och Sandell Ring (2010, s.29) menar att när elever samspelar med varandra och delar 
med sig av sina kunskaper till varandra så befästes kunskaperna ännu djupare.  

 

7.2.5 Vikten av att komplettera ämnesinnehållet 
I intervjuerna med lärarna diskuterade de om att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” inte berör 
alla delar i det centrala innehållet kopplat till människokroppen i kursplanen för biologi. De 
områden som inte berörs är fortplantning, pubertet, sexualitet, identitet, psykisk hälsa och 
jämställdhet, vilket gör att lärarna beskriver att de behöver komplettera NTA-materialet om 
kroppen rörande dessa områden. Det framkom i intervjuerna att en av lärarna var besviken över 
att temat inte tog upp dessa delar. Till NTA:s försvar i det avseendet kan dock sägas att det 
tydligt framgår på deras hemsida vilka förmågor och kunskapsmål temat ”Kroppen” ämnar 
beröra, och att temat inte har för avsikt att täcka in de efterfrågande områdena (NTA 
Skolutveckling 2017a). 

 

7.2.6 Det sociokulturella perspektivet och användandet av digitala verktyg  
Det framgår i resultatet för denna studie att eleverna genom socialt samspel får tillgång till 
varandras kunskaper, dels kunskaperna inom de digitala verktygen men även språkmässigt då 
de samtalar med varandra när texterna blir för svåra. Enligt Säljö (2012, s.183, 191-192) är 
kommunikationen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 
Kommunikationens betydelse framkommer tydligt i resultatet för denna studie eftersom 
eleverna uttrycker att de lär av varandra, och att lärarna berättar att eleverna tar hjälp av 
varandra genom att samarbeta. När eleverna sedan behärskar kunskapen på nästa nivå kan 
stödet avta, oavsett om det kommer från en jämnårig eller inte (Säljö 2012, s.192). 

Precis i enlighet med begreppen scaffolding och den proximala utvecklingszonen, visar 
resultatet att eleverna hjälper varandra till nästa kunskapsnivå. Detta gör de genom att visa, 
berätta och hjälpa varandra till högre kunskapsnivåer vilket tydligt framkommer i intervjuerna, 
både med lärarna men även med eleverna i fokusgruppssamtalen. Enligt intervjuerna med 
lärarna hjälpte eleverna även dem att bemästra nya kunskaper inom den digitala tekniken. Detta 
visar att även lärarna utvecklas med hjälp av sina elever i enlighet med Säljös beskrivning av 
den proximala utvecklingszonen (Säljö 2012, s.120). Resultatet visar att eleverna genom att 
laborera med artefakter i interaktion med varandra får eleverna möjlighet att utveckla sitt 
sociala samspel i NTA:s digitala läromedel. Säljö (2014, s.75-76, 97) menar att samtida 
artefakter kan användas för att kunna samtala kring olika ämnen eller situationer som i det här 
fallet gäller kroppen. Säljö (2012, s. 126-127, 189-191) menar även att det sociala samspelet 
med andra är viktigt för att utveckla sitt språk och nya tankar och idéer. 
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7.3 Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan främja 
elevers intresse för lärande i naturvetenskap i årskurserna F-6. För att undersöka detta 
intervjuades fyra lärare och 16 elever i årskurs 5 och 6. För att ta reda på studiens syfte togs två 
frågeställningar fram, Hur beskriver lärare att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” kan 
användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap? och Vilka upplevelser beskriver 
elever i samband med arbete med NTA:s digitala läromedel ”Kroppen”? 

De intervjuade lärarna beskrev att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” har fått med många 
positiva aspekter för att stödja elevers lärande i naturvetenskapsundervisningen. Men lärarna 
beskrev också att eleverna skulle kunna stärkas än mer ifall texterna hade två nivåer, en enklare 
och en mer fördjupad. På så vis kunde lärarna elevanpassa undervisningen ytterligare. Det 
framkom i intervjuerna med lärarna att de ansåg sig behöva stödja eleverna med att se samband 
mellan de digitala kunskaperna de skaffar sig och de verkliga livet, och att detta var en stor 
utmaning. För att NTA:s digitala läromedel ”Kroppen” ska fungera än mer optimalt angav 
lärarna att de behöver arbeta med de naturvetenskapliga begreppen för att skapa en stark 
förförståelse. 

Eleverna uttryckte att de upplevde att de har en god digital kompetens och beskriver NTA:s 
digitala läromedel ”Kroppen” som spännande och intressant eftersom att de får laborera och 
undersöka själva genom simuleringar i det digitala läromedlet. Eleverna beskrev även att de 
upplever att 3D modellerna hjälper dem att förstå svåra naturvetenskapliga begrepp. Det 
eleverna angav att de saknar är fler fysiska laborationer som kopplar till NTA:s digitala 
läromedel ”Kroppen”.  

 

7.4 Vidare forskningsbehov 
Denna studie avser ett avgränsat område för ett specifikt digitalt läromedel. Då det konstant 
kommer nya digitala läromedel skulle det vara intressant att undersöka olika digitala läromedel 
och jämföra dem.  

 

 

7.5 Författarens slutkommentar 
Denna studie visar att eleverna har ett gott självförtroende i användandet av digitala läromedel 
och jag anser att det vore smart av alla lärare att utnyttja det intresset och låta de digitala 
verktygen ta mer plats i undervisningen.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev till lärare 
 

  



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev till vårdnadshavare 

  



 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide lärare, kroppen 
Intervjuguide till lärare 

Intervju ska genomföras med NO-lärare som undervisar elever i NTA:s digitala tema kroppen. 

Bakgrund 

● Vilka årskurser undervisar du och i vilka ämnen? 

● Har du tagit lärarexamen? När? Har du gått någon vidareutbildning? Vilken? 

● Hur många år har du jobbat som NO-lärare? 

● När började du arbeta på din aktuella skola? 

NTA i stort samt dess digitala läromedel 

Övergripande frågor 

● Vad har du för tidigare erfarenhet av att använda NTA i NO-undervisningen? 

● Vilka NTA-teman/lådor har du arbetat med? 

● Hur många gånger har du undervisat med NTA:s digitala låda om kroppen? 

● Vilka är dina upplevelser och erfarenheter av NTA:s digitala läromedel? 

● Vilka fördelar ser du med att arbeta med NTA:s digitala läromedel? 

● Vilka utmaningar ser du med att arbeta med NTA:s digitala läromedel? 

Frågor om materialets användning 

● Använder du dig av alla sex uppdrag/delmoment i materialet? (plattformen, hjärtat 

och blodet, lungorna, näringsämnen och matspjälkning, kroppens kommunikation 

med hormoner och nerver samt koppla samman delsystemen). Om inte, varför? 

● Upplever du att du behöver komplettera materialet på något sätt? Vilket? 

Frågor om hur materialet stödjer lärarens planering och genomförande av undervisning 

● Upplever du att du får stöd i din undervisning av materialet? På vilka sätt kan NTA:s 

digitala läromedel stödja dig i din planering och genomförande av undervisning i NO? 

● Anser du att fortbildningen inför temat gav dig den kunskap du behövde för att 

genomföra undervisningen? 

● Har du och dina elever fått tagit del av tidigare utvärderingar av det digitala temat? 

● Hur har ni utvärderat temat med uppdragen och delmomenten? 

Frågor om hur materialet kan användas för att stödja elevers intresse och lärande i NO 

● Anser du att målen är tydliga i temat? Hur tydliggörs målen för eleverna? 



 

 

● Får eleverna återkoppling/feedback på deras lärande under temats gång? Hur? 

● På vilka sätt kan det digitala läromedlet stödja dig i din formativa och summativa 

bedömning av elevernas lärande? 

● I vilken utsträckning ger det här materialet eleverna möjlighet till att samtala om 

naturvetenskapliga begrepp och fenomen? 

● Ges det möjlighet för eleverna att samarbeta? 

● Hjälper eleverna varandra på något vis? 

Läroplanen, Kropp och hälsa år 4-6 

● Vilka förmågor upplever du att det digitala läromedlet ger eleverna möjlighet att 

utveckla? 

● Är det något förmågemål som eleverna inte ges möjlighet att arbeta med eller får 

arbeta med i mindre utsträckning? 

● Hur upplever du att temat ger eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i att 

granska information, kommunikation samt att ta ställning till frågor som till exempel 

rör fysisk och psykiskhälsa? 

● Upplever du att temat ger eleverna möjlighet att genomföra systematiska 

undersökningar? På vilket sätt? 

● Hur upplever du att temat ger eleverna möjlighet att använda biologins begrepp, 

modeller och teorier för att beskriva och förklara biologins samband i exempelvis 

människokroppen? 

● Vilka delar av det centrala innehållet upplever du att eleverna ges möjlighet att 

utforska och lära i det digitala läromedlet? 

● Är det någon del i det centrala innehållet som du upplever inte tas upp i det digitala 

läromedlet? 

● Upplever du att temat tar upp pubertet, sexualitet, reproduktion? På vilket sätt? Går 

det att göra på något annat sätt? 

● Upplever du att temat tar upp identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar? På 

vilket sätt? Går det att göra på något annat sätt? 

Digital kompetens 

● Använder du dig av andra digitala verktyg i din undervisning? Vilka? I vilket syfte? 



 

 

● Använder eleverna digitala verktyg i sin NO undervisning? Vilka? I vilket syfte? 

● Vilka utmaningar ser du med digitala verktyg i undervisningen? 

● Vilka möjligheter ser du med digitala verktyg i undervisningen? 

● På vilka sätt anser du att digitala verktyg främjar elevers lärande? 

● Hur skulle du beskriva din digitala kompetens? Vad skulle du behöva för att bli ännu 

bättre/starkare inom området? 

  



 

 

Bilaga 4 - Intervjuguide elever 
Intervjuguide till elever 

Intervju ska genomföras med elever i fokusgrupp. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur NTA:s digitala läromedel påverkar ert 

intresse och ert lärande i naturvetenskap. Det är helt frivilligt för er att vara med i min 

undersökning och att ni kan avsluta intervjun när som helst om det inte känns brat. 

Är det ok att jag spelar in så att det blir lättare för mig att komma ihåg allt i efterhand? 

 

NTA i stort samt dess digitala tema om kroppen 

● Har ni jobbat med NTA tidigare? 

● Vilken NTA-låda var roligast att arbeta med? Varför var denna låda roligast? 

● Vilka uppdrag har ni jobbat med i NTA:s tema om kroppen? (plattformen, hjärtat och 

blodet, lungorna, näringsämnen och matspjälkning, kroppens kommunikation med 

hormoner och nerver samt koppla samman delsystemen) 

● Vad tyckte ni var bra med temat om kroppen? ((Bilderna, uppdragen, fakta-texterna, 

upplägget) 

● Vad upplever ni att ni har lärt er ”Kroppen”? 

● Lärde ni er något nytt? 

● Vad kunde ni sedan tidigare? 

● Tyckte ni att det var tydligt vad ni skulle göra under varje uppdrag? Om inte, hur 

gjorde ni för att komma vidare? Löste ni problemet på egen hand? Fick ni hjälp av 

läraren? 

● Tyckte ni att det var tydligt vad ni skulle lära er i varje uppdrag? Hur vet ni att ni har 

lärt er det som var tänkt? 

● Får ni tips på vad ni kan göra för att lära er ännu mer eller hur ni kan bli ännu bättre 

inför nästa gång av er lärare? (Feedback) 

● Är det något mer som ni hade velat lära er ”Kroppen” eller gjort kopplat till 

människokroppen? 

● Var det något av uppdragen som ni tyckte var svårare eller sämre än något annat? 

Varför? 



 

 

● Fick ni tid till att prata med varandra om uppgifterna eller om temat? 

Digital kompetens 

● Hur känner du kring digitala verktyg (dator, mobil, läsplatta)? Känner du att du kan 

använda dem utan problem eller känner du att du inte förstår hur du ska använda de 

alls eller är det något mitt emellan? 

● Använder du dig av digitala verktyg i skolan? Hur? I vilka ämnen? 

● Tror ni att digitala verktyg gör att ni elever kan ta till er mer kunskap? Hur? 

● Kan digitala verktyg göra det svårare för er att fokusera? Hur? När? 
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