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Abstract 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att stödja 
elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6. Syftet besvaras via frågeställningen ”Hur 
används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet och hur beskriver lärare i årskurs 
4–6 dess betydelse för att synliggöra samt stödja elevernas lärande i naturvetenskap?” Studien 
har genomförts med kvalitativa intervjuer av tre naturvetenskapslärare och 
klassrumsobservationer i samma lärares klasser där naturorienterande ämnen (NO) undervisas. 
Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades. Studien visar att alla de NO-lärare som deltog 
i studien använder digitala verktyg för att stötta elever med olika behov. Både elever i 
svårigheter och elever som behöver större utmaningar kan stöttas då digitala verktyg hjälper 
lärarna att individualisera uppgifterna. Digitala verktyg hjälper eleverna att ta ansvar för sitt 
eget lärande i NO, bland annat genom att det har blivit enklare att inhämta information. 
Motivation är en annan viktig aspekt med digitala verktyg, elever visar gärna upp sina 
naturvetenskapliga arbeten när de med hjälp av digitala verktyg kan göra sina arbeten snygga 
och strukturerade. Det gör att eleverna samtidigt synliggör sitt lärande för läraren. 
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Inledning 

”I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb 
förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen” (Skolverket, 
2017a s.4). 
 
Många elever idag är vana att använda sig av digitala verktyg såsom datorer, internet och smarta 
telefoner. Enligt Internetstiftelsen i Sverige (IIS, 2017 s.23) använder så många som 79% av 2-
åringarna internet. Motsvarande siffra år 2013 var 45%. Med den utvecklingen av användandet 
av digitala verktyg måste även skolan hänga med i utvecklingen. Skolverket (2017b) har också 
följt med i utvecklingen genom att revidera läroplanen, Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). I läroplanen lyfter Skolverket (2017b s.3) 
bland annat fram att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet där det ökande 
informationsflödet och den ökade digitaliseringen är en stor del och eleverna ska även få en 
förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället. 
 
Med en ökande användning av digitala verktyg bland unga, både på fritiden och i skolan, så är 
dessa verktyg något som lärare bör kunna använda för att synliggöra och stödja lärandet hos 
elever. Frågan är bara om det görs och i så fall hur. Kan det vara så att olika digitala verktyg 
lämpar sig bättre eller sämre för att synliggöra kunskapsutveckling eller kan lärare introducera 
vilket digitalt verktyg som helst och därigenom se elevernas utveckling? Skolverket (2017c 
s.28) menar att de digitala verktygen kan bli en tillgång för eleverna för att kunna dokumentera 
enkla undersökningar i naturvetenskap med olika tekniker och olika uttrycksformer, till 
exempel med digitala bilder eller enkla laborationsrapporter. Eleverna kan dessutom dela med 
sig av sina resultat och slutsatser till andra så att de kan bedöma utförda undersökningar och 
därmed ge konstruktiva förslag på hur undersökningen kan förbättras (Skolverket, 2017c s.28). 
 
Att som lärare kunna använda digitala verktyg till att synliggöra elevernas kunskaper och 
därigenom bedriva formativ bedömning för att stödja elevernas inlärning är något som känns 
aktuellt i dagens IT-samhälle. Under mina VFU-perioder har jag dock lagt märke till att digitala 
verktyg använts i begränsad utsträckning för att synliggöra elevernas kunskaper inom 
naturvetenskap vilket lett till att mina funderingar runt varför det är så har väckts. Det finns 
dock inte så mycket forskning inom området vilket gör att syftet med denna studie, att få ökad 
kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers lärande i 
naturvetenskap i årskurs 4–6, känns motiverat. 
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Bakgrund  

I denna del kommer undersökningens bakgrund att presenteras. Bland annat kommer 
målsättningar från styrdokument gällande formativ bedömning och användandet av digitala 
verktyg behandlas samt de naturorienterande (NO) ämnenas kursplaner. Vidare beskrivs en 
forskningsbakgrund som definierar begreppet formativ bedömning och dess integration inom 
undervisningen mer generellt och inom naturvetenskaplig undervisning mer specifikt. Även en 
forskningsbakgrund om digitala verktyg behandlas, vilken inbegriper hur de digitala verktygen 
tog sin plats i skolans värld och i de naturvetenskapliga ämnena. 
 

Koppling till skolans styrdokument 

I detta avsnitt kommer det att avhandlas hur formativ bedömning och digitala verktyg kan 
kopplas till styrdokumenten. Även NO-ämnenas kursplaner beskrivs. 

Formativ bedömning 

För att förstå hur styrdokumenten kopplar till formativ bedömning behöver det finnas en 
förståelse om vad formativ bedömning är då det inte alltid nämns explicit i styrdokumenten. 
Skolverket (2014) beskriver formativ bedömning som en process som kännetecknas av att 
målen för undervisningen tydliggörs och att information om var eleven befinner sig i 
förhållande till målen eftersöks. Det är även viktigt att återkoppling ges till eleven så att den vet 
hur den ska komma vidare mot målen, det är en viktig del inom formativ bedömning 
(Skolverket, 2014). 
 
 I skollagen (SFS 2010:800) tredje kapitlet 3 § står det att alla elever ska få den ledning och 
stimulans i lärandet och i sin personliga utveckling att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
ha möjligheten att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med målet för utbildningen. Vidare 
i skollagen (SFS 2010:800), tionde kapitlet 12 §, framgår det att minst en gång varje termin 
måste lärare, elev och vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal där elevens kunskaps- och 
sociala utveckling diskuteras. Under utvecklingssamtalet diskuteras vilka insatser som behövs 
för att eleven ska ha möjlighet att nå kunskapskraven och att kunna utvecklas så långt som 
möjligt inom ramen för läroplanen. Utvecklingssamtalet är alltså framåtsyftande (Skolverket 
2013, s.11). Läraren ska utifrån kunskapskraven utvärdera elevens utveckling och både 
muntligt och skriftligt framföra detta till elev, vårdnadshavare och dessutom informera rektorn 
(Skolverket 2016, s.18). Detta ska, enligt Skolverket (2013, s.18), dokumenteras i den 
individuella utvecklingsplanen (IUP) så att eleven ges möjlighet att ta större ansvar för sin egen 
utbildning. Skolverket (2013, s.21) menar vidare att det egna ansvaret för lärandet hos eleven 
kan utvecklas genom att eleven använder olika typer av dokumentation såsom portfolios eller 
loggböcker för självvärdering.  Kunskapskrav finns redan från årskurs ett men gäller då bara 
läsförståelse. I årskurs tre blir det fler kunskapskrav, bland annat ett gemensamt kunskapskrav 
för de samhällsorienterande- och naturorienterande ämnena. I årskurs sex finns det 
kunskapskrav i alla ämnen utom moderna språk, kunskapskraven anger då den nivå på 
kunskaper som krävs för att nå ett visst betyg när betyget sätts för sista gången i slutet av 
årskursen (SFS 2011:185). 
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NO-ämnenas kursplaner  

Kunskapskraven som ska nås anges i respektive ämnes kursplan. I kursplanerna anges vilka 
kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla. Här anges även vilket syfte skolans 
undervisning inom ämnet har, varför ämnet existerar i skolan. I syftesdelen finns ett antal 
långsiktiga mål som är angivna som förmågor som eleven ska ha möjlighet att utveckla. 
Kursplanen beskriver även det centrala innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det 
centrala innehållet är indelat i kunskapsområden som återkommer i de olika årskurserna. 
Kunskapskraven tar sin utgångspunkt i de förmågor som framgår i syfte och centralt innehåll 
(Skolverket, 2011 s.9-10). 
 
Inom NO-ämnena, biologi, fysik och kemi, är syftet med grundskolans undervisning att skapa 
förutsättningar för eleverna att kunna skilja på hur naturvetenskapen skildrar världen och andra 
sätt att skildra densamma. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att tala 
om, skriva om och genom olika estetiska uttryck kunna producera material med 
naturvetenskapligt innehåll (Skolverket 2016, s.156–157, 166, 177). Eleverna ska ges 
möjligheten att utveckla förmågor för att kunna granska information, kommunicera och ta 
ställning i olika frågor såsom hälsa, ekologisk hållbarhet, energi, miljö och hälsa men även 
teknik och samhälle. Systematiska undersökningar är en annan förmåga som ska utvecklas, 
genom att låta eleverna utveckla denna förmåga så kan det bidra till att eleverna utvecklar sitt 
kritiska tänkande både runt egna resultat men också till olika informationskällor. Eleverna ska 
även lära sig att använda NO-ämnenas begrepp, modeller och teorier för att kunna förklara 
fysikaliska samband i naturen, biologiska samband i människokroppen och kemiska samband i 
samhället, naturen och inuti människan (ibid s.156-157, 166, 177). 
 
Kunskapskraven tar sin utgångspunkt i de förmågor som framgår i syfte och centralt innehåll 
(Skolverket, 2011 s.10). För att nå godtagbara kunskaper i NO-ämnena, betyget E i slutet av 
årskurs 6, ska eleven kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör respektive ämne 
genom att ställa frågor och bemöta åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna 
framåt. Eleven ska kunna söka naturvetenskaplig information och då använda sig av olika källor 
och kunna föra enkla resonemang om källornas användbarhet. Vidare ska eleven ha kunskap 
om hur enkla naturvetenskapliga undersökningar kan utföras utifrån en given planering och 
bidra med att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta 
systematiskt utifrån. Eleven ska även kunna använda utrustning på ett säkert och i huvudsak 
fungerande sätt. Eleverna ska ha förmåga att jämföra sina egna och andras resultat och föra 
enkla resonemang om likheter och skillnader i resultaten och vad de kan bero på och ger förslag 
på hur undersökningen kan bli bättre. Dessutom ska eleven kunna dokumentera sin 
undersökning både med text och bild (Skolverket, 2016 s.161, 171-172, 182). 
 
Så långt ser kunskapskraven relativt lika ut för de olika NO-ämnena men i sista stycket skiljer 
de sig åt genom att de blir mer ämnesspecifika. I fysik ska eleven ha grundläggande kunskaper 
om fysikaliska fenomen och kunna beskriva dessa genom viss användning av fysikens begrepp. 
Eleven ska med enkla och till viss del underbyggda resonemang kunna relatera elektriska 
kretsar, magneter, ljud och ljus till några fysikaliska samband. För att bli godkänd ska eleven 
också kunna ge exempel på hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra och på ett enkelt 
sätt kunna föra ett resonemang om dag och natt, månader och årstider och hur de uppkommer 
(Skolverket, 2016 s.172). I kursplanerna för biologi och kemi ser följaktligen sista stycket 
annorlunda ut med för ämnet specifika kunskaper som ska uppfyllas. Men vissa likheter finns 
dock, att använda ämnets begrepp för att beskriva och ge exempel och att eleven kan föra enkla 
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och till viss del underbyggda resonemang om det som ingår i ämnet (Skolverket, 2016 s.161, 
182). 

Digitala verktyg i kursplanen 

I kursplanen för biologi anges att eleverna ska ges förutsättningar för att söka svar på frågor 
med koppling till ämnesområdet genom systematiska undersökningar (Skolverket 2016, s.156). 
Vid systematiska undersökningar kan digitala verktyg användas och eleverna måste därmed ges 
möjlighet att både möta och använda dessa verktyg (Skolverket 2017c, s.6). Skolverket (2017c) 
beskriver att genom praktiskt undersökande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
färdigheter att använda digitala verktyg och annan utrustning. De digitala verktygen kan bli en 
tillgång för att kunna dokumentera med olika tekniker och olika uttrycksformer, eleverna kan 
dessutom dela med sig av sina resultat till andra så att de kan bedöma utförda undersökningar 
(Skolverket 2017c, s.28). I läroplanen klargörs att rektor har ett särskilt ansvar för att det finns 
datorer tillgängligt så att eleverna själva ska kunna söka och utveckla kunskaper (Skolverket 
2016, s.18). Regeringen har även tagit beslut om att förtydliga och förstärka styrdokumenten 
vad gäller elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares 
uppdrag. Detta innebär till exempel att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och 
verktyg, att de ska använda och förstå digitala system och tjänster. I de naturorienterande 
ämnena berör ändringarna främst årskurs 7–9 och då är det hur simuleringar kan användas som 
stöd vid modellering samt att kunna vara källkritisk mot den information eleven möter 
(Regeringskansliet 2017, s.1–2). 
 

Forskningsbakgrund 

I det här avsnittet kommer formativ bedömning och dess fem nyckelstrategier att förklaras. 
Även tidigare forskning om digitala verktyg och dess påverkan på undervisning generellt och 
inom undervisningen i naturvetenskap specifikt kommer belysas. 

Vad är formativ bedömning? 

Formativ bedömning är en bedömning som görs för att utveckla kunskaperna hos eleven, men 
det används även till att utveckla lärarens undervisning medan utbildningsprocessen pågår. 
Formativa bedömningar används alltså när läraren vill påverka och forma lärandeprocesser 
(Lundahl 2014, s.11). I begreppet formativ bedömning i denna studie kommer även begreppet 
bedömning för lärande (BFL) att inrymmas, även om dessa begrepp kan beskrivas något olika 
i litteraturen. Enligt Balan (2014) så är BFL när bedömningsprocesserna från början är 
designade och sedan används för att stödja elevers lärande, medan formativ bedömning är en 
funktion av bedömningen där alltså bedömningar som gjorts i summativt syfte kan ha en 
formativ funktion om resultaten används formativt. 
 
Black och Wiliam menar att den formativa bedömningen grundar sig i tre klargöranden. Först 
måste det klargöras var eleven är i sitt lärande, sedan vart eleven är på väg och sist måste det 
klargöras vad som måste till för att eleven ska komma dit (Black och Wiliam, 2009 s.7; Lundahl, 
2014 s.84). Även Skolverket (2014) belyser att grunden för den formativa 
bedömningsprocessen är dessa tre klargöranden. Skolverket ställer dem däremot som frågor 
som elev och lärare måste ställa: Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska jag/eleven 
gå vidare? (Skolverket 2014). Wiliams och Blacks tre klargöranden har sedan mynnat ut i fem 
nyckelstrategier för formativ bedömning: 
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1. Klargöra, dela och förstå lärandemål. Tydliggöra lärandemål. 
2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg 

för lärande. Synliga tecken på lärande. 
3. Ge feedback som för eleverna framåt. Återkoppling. 
4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Kamratbedömning. 
5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande. Eleven, ägare av sitt eget lärande. 

(Black & Wiliam, 2009 s.8; Wiliam & Leahy 2015, s.13) 
 

Tydliggöra	lärandemål 
Den första nyckelstrategin handlar om att tydliggöra lärandemål. Det får inte vara oklart vilket 
syfte undervisningen i skolan har eller vad som leder till framgång i skolan (Lundahl, 2014 
s.89). Wiliam och Leahy (2015, s.52) menar att innan läraren kan ge eleven feedback eller 
aktivera eleverna som läranderesurser för varandra eller som ägare av sitt eget lärande så måste 
de veta vart de är på väg. Ett exempel på att tydliggöra lärandemål är att inte lära ut exempelfall 
utan att lärandemålet är mer generellt. Ett dåligt exempel på lärandemål är: ”Kunna skriva 
anvisningar för hur man byter cykeldäck” medan ett mer generellt och förtydligat lärande mål 
skulle vara ”Kunna skriva anvisningar” och lärkontexten är ”Byta ett cykeldäck” (Wiliam & 
Leahy, 2015 tabell 3.1 s.52). För att bedömning ska kunna fungera formativt måste det finnas 
en viss grad av generalisering i lärandemålen (Ibid s.58). 
 
Synliga	tecken	på	lärande	
Andra strategin används för att ta reda på vad eleverna redan vet. Läraren kan inte göra sitt jobb 
om den inte kan ta reda på det eleverna redan vet (Wiliam & Leahy, 2015 s.86). Ju mer 
information läraren kan få fram om hur en elev förstår ett undervisningsmoment desto bättre 
kan läraren anpassa sin undervisning efter de behov eleverna har (Lundahl, 2014 s.113). Att 
läraren ställer frågor i klassrummet är bara ett sätt att göra detta på (Black and Wiliam, 2009 
s.8). Lundahl (2014, s.109) menar att även den andra strategin handlar om att skapa synliga 
tecken på lärande. Detta kan göras genom att läraren skapar aktiviteter som ger eleverna 
möjligheter att visa vad de kan. Sådana aktiviteter kan vara att locka eleverna till att tala om 
vad de kan genom att ställa ”rätt” frågor. Wiliam och Leahy (2015, s.99) ger några exempel på 
hur läraren kan bjuda in eleven till samtal: ”På mig verkar det som om det du just sa motsäger 
vad vi hörde från David”. Eller, ”De två sista sakerna ni sa verkar motsägelsefulla. Jag förstår 
inte hur ni kan tro på båda”. Lundahl (2014 s.109–110) menar även han att samtalet är en bra 
väg till kunskap om elevers kunskap men han anger även diagnostiska frågor som ett sätt att ta 
reda på elevernas kunskap samt om de följer med i undervisningen. Svaren på de diagnostiska 
frågorna ger läraren en bild av om det är möjligt att gå vidare i undervisningen eller om 
undervisningen måste förtydligas (Ibid s.112). Lundahl (2014 s.116) beskriver även något han 
kallar för utvecklande frågor som är det samma som de frågor Wiliam och Leahy (2015) 
använder sig av, frågor som uppmuntrar eleverna att diskutera och tänka högt. Frågorna är mer 
som påståenden: ”rektanglar är fyrkanter, vad har de mer för egenskaper?” (Lundahl, 2014 
s122). De utvecklande frågorna ger en mer djupgående kunskap om vad eleverna kan inom ett 
kunskapsområde (Ibid s.122–123). 
	
Återkoppling	
Tredje strategin används för att föra elevernas lärande framåt och för att lotsa eleverna in på 
rätt spår då de ofta inte har lärt sig det som läraren avsåg att de skulle lära sig (Wiliam & Leahy, 
2015 s.133). Detta görs alltså genom feedback eller återkoppling som det också kallas (Lundahl, 
2014 s.127). För att återkopplingen ska generera ett ökat lärande måste läraren ta reda på var 
eleven befinner sig i förhållande till det lärandemål som läraren förväntar sig (Ibid s.127). För 
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att återkoppling ska främja fortsatt lärande hos eleven är det viktigt att återkopplingen 
innehåller utförliga beskrivningar om hur eleven ska kunna förbättra sitt arbete. Men, 
återkopplingen ska inte bara vara rik på information utan den behöver också ske frekvent och 
vara en integrerad del av undervisningen (Ibid s.128–129). Återkoppling är något som är svårt, 
Kluger och DeNisi (1996) menar att åtta saker kan hända när en elev ges återkoppling men att 
bara två av dem är önskvärda (önskvärda reaktioner i fet stil). Reaktionerna från eleverna kan 
vara: Anstränga sig mer, minska ambitionen, besluta att målet är för lätt, strunta i feedback, 
anstränga sig mindre, öka ambitionen, besluta att målet är för svårt och strunta i feedback 
(Kluger och DeNisi 1996). Det är därför viktigt att lära känna sina elever och att bygga 
förtroende mellan sig själv och sina elever (Wiliam & Leahy, 2015 s.139). 
 
Kamratbedömning	
Strategi fyra handlar om hur eleverna kan stödja varandra i sitt lärande genom 
kamratbedömning. Eleverna ska engageras i att bedöma sina kamraters arbeten och på det viset 
kan studieresultaten höjas både för den som bedöms och den som bedömer (Wiliam and Leahy, 
2015 s.177). Kamratbedömning har tre stora fördelar enligt Black, Harrison och Lee (2003), 
det första är att det gynnar elevernas förmåga att bedöma sitt eget arbete. Det andra är att 
eleverna ofta utgör bättre resurser för varandra än vad läraren är, och det tredje är att bedömning 
skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. Viktigt att tänka på vid kamratbedömning 
är att det finns gemensamma regler att förhålla sig till. Det finns annars en risk att eleverna blir 
för hårda mot varandra och till och med kränker varandra, vilket kan leda till att lärandet blir 
mindre än tänkt. Läraren har därför ett stort arbete att göra när det kommer till klassrumsmiljön 
så att eleverna känner sig trygga med varandra (Lundahl, 2014 s138-139; Wiliam and Leahy, 
2015 s.184). Läraren måste ta ansvaret så att inte elever känner sig uthängda eller förlöjligade 
genom att göra väl avvägda etiska val så att eleverna vågar bli inspirerade av varandras 
bedömningar (Lundahl, 2014 s.139). Ett sätt att lära eleverna kamratbedömning är att använda 
sig av en metod som kallas two stars and a wish (två stjärnor och en önskning). Eleverna ger då 
exempel på två positiva saker i kamratens arbete och en önskning på något som kan utvecklas 
(Lundahl, 2014 s.139; Wiliam and Leahy, 2015 s.183-184). 
 
Eleven,	ägare	av	sitt	eget	lärande	
Den femte och sista strategin är kanske den viktigaste. Den handlar om att eleven ska bli ägare 
av sitt eget lärande. Eftersom en elev inte kan eller hinner lära sig allt den behöver när den går 
i skolan har ”lära sig att lära” blivit ett sätt att överleva idag (Wiliam and Leahy, 2015 s.211). 
För att hjälpa eleverna att ta på sig ägandet av sitt eget lärande finns det ett antal nyckelfaktorer. 
Placera läraktiviteterna inom kontexten av personliga mål, till exempel genom att koppla 
lärandet till vilket yrke eleven drömmer om. Koppla investering i ansträngning till framgång, 
få eleven att på riktigt förstå framgångskriterier och att förstå åtgärder för förbättring när eleven 
fått feedback. Engagera eleverna i planering av arbetet, genom att ge eleverna möjlighet att 
planera tillsammans med läraren där de erbjuds ett urval av uppgifter och strukturer (Ibid s.212-
213). En teknik som Wiliam och Leahy (2015) anser att lärare ska använda är självrapporter. 
En sorts självrapport kan vara att eleverna får visa hur väl de förstått lektionens innehåll genom 
att sätta sitt namn på antingen ett rött, gult eller grönt papper. Det röda papperet symboliserar 
att eleven inte har förstått lektionens innehåll medan det gröna betyder att eleven har förstått 
och dessutom muntligt kan förklara innehållet (Wiliam och Leahy, 2015 s.215–218). 
Självrapporter ska dock tas med en nypa salt enligt Wiliam och Leahy (2015 s.215–216) då 
elever ofta inte vet vad de inte vet. Eleverna kan även överskatta eller underskatta sin egen 
förmåga. Elever kan också sätta högre ”poäng” på sig själva om de tror att självrapporten 
kommer leda till ett formellt betyg (Ibid s.216). Självrapporter ska fokusera på förbättring och 
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inte på poäng eller betyg eftersom det inte tjänar mycket till att veta hur bra ens arbete är om 
eleven inte vet hur den ska förbättra det (Ibid s.216-217). 
 
Under sin tidiga forskning inom formativ bedömning kom Black och Wiliam fram till fem 
aktiviteter baserat på bevis om deras effektivitet och som hade utvecklats av och med lärare i 
klassrummet (Wiliam 2000; Black, Harrison och Lee 2003; Wiliam 2007). Dessa fem 
aktiviteter ska inte förväxlas med de fem nyckelstrategierna. De fem aktiviteterna var: dela 
framgångskriterier med eleverna, klassrumsutfrågning, kommentar som enda betyg, kamrat- 
och självbedömning och formativ bedömning med hjälp av summativa prov. Aktiviteterna var 
dock inte nog i sig själva utan ska snarare ses som ett hjälpmedel för lärarna så att de ska kunna 
använda sig av de fem nyckelstrategierna (Black & Wiliam, 2009 s.7–8). Till exempel är 
klassrumsutfrågningar bara ett sätt att uppnå strategi två, att skapa och leda effektiva 
klassrumsdiskussioner och kommentar som enda betyg är ett sätt uppnå punkt tre, ge feedback 
som för eleverna framåt (Ibid s.8). 

Formativ bedömning inom NO-ämnet 

Tydliga	lärandemål	
Forskning om formativbedömning inom NO-ämnena kopplar givetvis tillbaka till den forskning 
som gjorts om formativ bedömning generellt i skolan. Loughland och Kilpatrick (2015 s.130) 
menar till exempel att det är viktigt att läraren sätter tydliga och utmanande mål för eleverna 
vilket är specificerat i första strategin (se ovan). Utan tydliga mål i den naturvetenskapliga 
undervisningen blir det svårt att ge bra och effektiv återkoppling vilket är viktigt om elevernas 
lärande ska gagnas (Haug och Ødegaard, 2015 s.641; Loughland och Kilpatrick, 2015 s.140). 
Om lärarna har tydliga naturvetenskapliga nyckelbegrepp som lärandemål så hjälper det lärarna 
i deras bedömning och vägledning av eleverna (Haug and Ødegaard, 2015 s.641). Loughland 
och Kilpatrick (2015 s.139) menar att det är viktigt med nyckelfrågor som knyter an till begrepp 
som behandlats tidigare i undervisningen, då kan återkopplingen stötta eleverna i deras lärande. 
Loughland och Kilpatrick (2015 s.139) fortsätter att beskriva att om läraren har en bra struktur 
på NO-lektionen så kan hen planera vilka frågor som ska ställas som kan föra elevernas lärande 
framåt. Detta kräver att läraren funderar över vilka frågor och idéer som kan uppstå hos eleverna 
när de utför olika naturvetenskapliga experiment (Loughland och Kilpatrick, 2015 s.138). 
Viktigt för återkoppling är även den tid för analys och att ge återkoppling som lärarna lägger 
på elevernas arbete. Mer tid innebär att eleverna uppnår ett högre lärande (Herman, Osmundson, 
Dai, Ringstaff & Timms 2015 s.363). 
 
Kamratrespons	
Chin och Teou (2009 s.1315, 1321) påvisar att kamratrespons och diskussioner mellan elever 
är effektivt när läraren vill göra eleverna mer delaktiga i sitt eget lärande i naturvetenskap. Även 
Loughland och Kilpatrick (2015 s138-139) beskriver hur kamratrespons främjar inlärningen 
hos eleverna.  Chin och Teou (2009) använde sig av concept cartoons (begreppsbilder) i sin 
studie och genom dessa fick de eleverna att bli engagerade och att delta aktivt i olika 
gruppdiskussioner. Användandet av concept cartoons gav eleverna möjlighet att ta ställning till 
och argumentera runt sina idéer. Concept cartoons är, kort sagt, tecknade figurer som är 
involverade i en dialog. De representerar ofta den vetenskapligt accepterade åsikten samt 
vanliga missuppfattningar. De ska bestå av minimalt med text för att de ska vara lättillgängliga 
för alla och visuellt tilltalande (Chin och Teou, 2009 s.1308). Chin och Teou (2009 s.1328) 
menar att för att concept cartoons ska bidra till att eleverna ska utveckla sitt lärande i 
naturvetenskap måste läraren designa stöttande strukturer (scaffolding) och sätta upp regler för 
att stödja bedömningsdiskussionerna när eleverna diskuterar naturvetenskapliga 
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nyckelbegrepp. Läraren måste även kunna guida klassrumsdiskussionerna. Genom att bygga på 
elevernas tidigare svar och utmana deras idéer och svar kan läraren genom feedback få eleverna 
att utveckla sitt tänkande (Ibid s.1328).  
 
Betydelsen	av	lärares	ämneskunskaper	
Att kontrollera vad studenter lär sig, och inte lär sig, är även det viktigt för att sedan anpassa 
kommande lärmoment (Loughland och Kilpatrick, 2015 s.140). Kunskaperna som lärarna 
besitter i NO-ämnena har stor betydelse för hur den formativa bedömningen på ett 
framgångsrikt sätt kan hjälpa eleverna. Om läraren inte har tillräcklig kunskap inom de 
naturvetenskapliga ämnena får läraren svårt att känna igen den kunskap som finns i elevernas 
svar (Ibid s.649). Det blir då svårt för läraren att ge uppgiftsspecifik och anpassad återkoppling 
som, enligt Haug och Ødegaard (2015 s.649), är av stor betydelse för formativ bedömning.  
 
Digitala verktyg i undervisningen 
 
Begreppet digitala verktyg kommer definieras enligt två kategorier i studien. Dels som 
mjukvara och dels som hårdvara. Mjukvara kan till exempel vara internet, olika program för 
redigering, Powerpoint, Word, appar eller G-suite som används i vissa skolor där Google drive 
och andra Googlebaserade program ingår. Hårdvara är själva redskapet, till exempel en dator, 
smartphone, smart board eller surfplatta (Digitaliseringskommissionen, 2013). När begreppet 
”digitala verktyg” används kan det således innebära både mjukvara som hårdvara och om inte 
något annat anges kommer digitala verktyg i denna text att inbegripa båda kategorier. 
 
Digitala	verktygs	intåg	i	skolan	
Ett av de första stora projekten för att införa datorn i undervisningen som ett pedagogiskt 
hjälpmedel var projektet Datorn och skolan (DOS-projektet). Projektets mål var att producera 
programvara som var lämplig att använda i skolan (Fleischer, 2013 s.17). DOS-projektet liksom 
andra dataprojekt försökte motivera lärare till att använda datorn i undervisningen. Resultaten 
blev dock tveksamma, ensidig teknikfokusering kännetecknade dessa ansträngningar även om 
de var förpackade i en pedagogisk retorik (Jedenskog, 2007). Projektet pågick mellan 1989–
1991 men av de utvärderingar som gjordes blev det tydligt att användningen av datorn i 
undervisningen i stort sett endast gällde färdighetsträning och ”drill”-övningar medan 
pedagogiska program användes väldigt sällan. Det som däremot var positivt var att 
återkopplingen till eleverna blev mer individualiserad (Johansson och Nissen, 2001 s.115). Ett 
annat projekt som regeringen införde var IT i skolan (ITiS). I detta projektet stod infrastrukturen 
kring IT i skolorna i fokus. Det innebar till exempel att alla lärare och elever erbjöds 
internetuppkoppling och epost. Lärare skulle även kompetensutvecklas och få en egen dator 
(Fleischer, 2013 s.21). År 1996 startade Sveriges första en-till-en projekt, vilket innebär att 
varje elev och lärare har en egen bärbar dator (Ibid s.33). Idén med projektet var att stimulera 
elevernas lust att lära och komma bort från lärarauktoritet. Projektet visade många positiva 
effekter såsom att eleverna blev skickligare på att använda datorer och att äldre elever agerade 
mentorer åt yngre elever och lärare vilket utvecklade elevernas självkänsla. Även en ökad 
motivation för studierna märktes hos eleverna (Ibid s.33). De negativa effekterna var dock 
omfattande, elevernas skolarbete blev ensidigt och allmänkunskaperna blev snabbt sämre. 
Klyftorna mellan eleverna ökade också, då de elever som hade det svårt i skolan hamnade ännu 
längre efter medan de starka eleverna blev ännu starkare i sina studier. På grund av de sjunkande 
resultaten bland eleverna lades projektet ned redan efter fyra år (Ibid s.33–34). Senare projekt 
med en-till-en har däremot visat en kraftig ökning av motivationen för studier hos elever, där 
upp till 76% av eleverna i ett projekt svarade att motivationen höjts ganska mycket eller mycket 
sedan en-till-en infördes. Motivationen har dels höjts på grund av att eleven äger sin dator (yttre 
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motivation) men även för att när eleven har möjlighet att presentera sitt material på ett snyggt 
sätt upplever sig eleven mer engagerad (Fleischer, 2013 s.34). I det senaste projektet om en-
till-en, Unos Uno, som genomfördes mellan åren 2010–2013 anger 86% av eleverna som deltar 
i projektet att skolan har förändrats till det bättre tack vare datorn. Eleverna anger dock att 
datorn kan upplevas som en distraktion genom att de använder dator även till att vara på sociala 
medier, lyssna på musik eller spelar spel (Fleischer, 2013 s.34-35; Williams and Otrell-Cass, 
2017 s.102). 
 
Digitala	verktyg	i	NO‐ämnena	
Det finns vissa hinder för att integrera digitala verktyg i NO-undervisningen. Dessa kan delas 
upp i externa- och interna hinder (Shadreck, 2015 s.91). Externa hinder kan vara begränsad 
tillgång till tekniken, begränsad ekonomi, begränsad tillgång till digitala resurser och 
infrastruktur, begränsad kunskap hos lärare (Ibid s.91). Interna hinder har att göra med lärares 
attityder, deras övertygelser och deras egen förmåga. Men även kulturen på skolan är av 
betydelse, det vill säga huruvida lärarna ges tid och möjlighet för kompetensutveckling och om 
det finns digitala resurser och teknisk support att tillgå (Ibid s.91). Dawson (2008 s.208) kan i 
sin studie av 33 NO-lärare påvisa att lärarutbildningen hade gett lärarna goda kunskaper inom 
vissa digitala verktyg såsom Word, email och PowerPoint samt att söka information på internet. 
Dock visar studien på att lärarna har sämre kompetens inom dataundersökningar, webbdesign 
och virtuella exkursioner (Ibid s.208). Dawson (2008 s. 212–213) visar också i sin studie att det 
som starkast bidrar till att NO-lärare använder eller inte använder sig av IKT (informations- och 
kommunikations teknologi) är tillgången till datorer och internet. Även Shadreck (2015 s.93) 
påvisar att tillgängligheten till datorer och internet, eller snarare bristen på datorer och internet 
har en stor påverkan på om lärare implementerar IKT i sin NO-undervisning. Dawson (2008 
s.211) visar på att användningen av IKT har positiva effekter på elevernas förståelse av 
abstrakta begrepp som de möter i NO-undervisningen. Williams och Otrell-Cass (2017 s.103) 
visar på andra positiva effekter av att använda IKT i NO-undervisningen, till exempel kunde 
eleverna självständigt stödja sina undersökningar med hjälp av IKT genom att eleverna själva 
ägde ansvaret för sitt lärande. Eleverna upptäckte att de genom att samarbeta med varandra 
gjorde framsteg och att de inte behövde få instruktioner om hur de skulle komma vidare hela 
tiden. Genom att använda sig av IKT blev eleverna mer självständiga vilket ledde till att de tog 
egna beslut, blev organiserade och höll fokus på uppgiften bättre (Ibid s.103). Flera studier (se: 
Shadreck, 2015 s.91; Williams och Otrell-Cass, 2017 s.103) påvisar även att motivationen och 
engagemanget för NO ökar när eleverna har chansen att använda digitala verktyg. 
 
Digitala	verktyg	och	formativ	bedömning	
Att använda digitala verktyg för formativ bedömning är ett ämne där det inte finns så mycket 
tidigare forskning. Det kan verka underligt eftersom det finns en uppsjö med digitala verktyg 
som är anpassade för att synliggöra elevernas lärande så att formativ bedömning kan 
underlättas. Till exempel finns Mentimeter där eleverna kan svara eller rösta på frågor, 
Todaysmeet där läraren kan samla in elevernas frågor eller idéer och argument, Padlet är ett 
annat populärt digitalt verktyg som fungerar som en gemensam whiteboardtavla som både elev 
och lärare kan skriva på. Digitala verktyg kan användas för att fånga upp elevernas arbete i 
realtid och genom användning av olika analysverktyg kan formativ bedömning göras (Shelton, 
Smith, Wiebe, Behrle, Sirkin & Lester, 2016 s.475). 
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Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet presenteras det sociokulturella perspektivet, som studien bygger på. Inom det 
sociokulturella perspektivet är artefakter centralt vilket gör perspektivet intressant för denna 
studie då den handlar om användandet av artefakter i form av bland annat datorer. Scaffolding 
är ett annat begrepp som förekommer i det sociokulturella perspektivet och handlar om hur 
elever kan stödjas i sitt lärande för att komma vidare. Scaffolding blir därför centralt i denna 
studie då dess syfte är att få kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra 
och stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6. Även formativ bedömning och dess 
fem principer, tydliggöra lärandemål, synliga tecken på lärande, återkoppling, 
kamratbedömning och eleven, ägare av sitt eget lärande, utgör ett teoretiskt ramverk i studien. 
 

Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundades av en rysk psykolog vid namn Lev S Vygotskij. Han 
tog sin utgångspunkt i att människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. För 
att förstå lärandet måste dessa olika aspekters roll och även hur de samverkar förstås (Säljö, 
2015 s.90-91). Vygotskij utvecklade en teori där människors tänkande eller kunskaper bara kan 
förstås genom att analysera språk och handlingar i förhållande till de sociala och kulturella 
resurser människorna använder (Jakobsson, 2012 s.153). Ett centralt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet är mediering vilket beskriver samverkan mellan människans 
tänkande, handling och de kulturella produkterna. De kulturella produkterna kan sägas aktivera, 
trigga eller driva tänkandet eller handlingen framåt. De kulturella resurserna såsom begrepp, 
räknesätt, formler, symboler med mera (Säljö 2015, s.92) som finns tillgängliga möjliggör 
själva tänkandet vilket med ett mer vetenskapligt språk kan uttryckas som mediering genom 
artefakter (Ibid s.153).  
 
Medierande resurser 
 
Det finns många olika definitioner av vad en artefakt är eller står för. Ett sätt att definiera 
artefakt på är att artefakter är både begreppsmässiga och materiella eftersom artefakten skapas 
och utvecklas genom ett samspel mellan människor och den materiella världen samt för att 
artefakter är involverade i en ständig utveckling. Detta innebär att artefakten och dess användare 
har en ömsesidig relation där artefakten har en inverkan på användarens tänkande och handling 
och samtidigt kan användaren utveckla artefakten genom att tillföra nya uppfinningar 
(Jakobsson, 2012 s.154). Jakobsson (2012 s.155) menar vidare att Vygotskij kom på idén om 
relationen mellan människor och artefakter och att högre mentala funktioner skapas beroende 
på vilka verktyg och tecken människor använder när de interagerar med omgivningen. Med 
dessa verktyg och tecken menar Vygotskij främst de psykologiska och begreppsmässiga 
artefakterna såsom språk, memoreringstekniker, algebraiska symboler med flera (Ibid s.155). 
En annan som har haft stor inverkan inom det sociokulturella perspektivet är James Wertsch 
professor i sociokulturell antropologi. Han gör en egen indelning av dessa verktyg och tecken 
som Vygotskij talar om. Tecken är psykologiska mentala hjälpmedel såsom språk och symboler 
och dessa används som tankeverktyg. Sedan finns det tekniska resurser såsom datorer och 
smartphones och dessa tillsammans med artefakter som böcker, datorspel och vetenskapliga 
begrepp och teorier medierar vad och hur vi tänker och agerar (Ibid s.155). Olika författare 
använder dock begreppen verktyg, tecken och artefakter på olika sätt. Wertsch har därför skapat 
ett samlingsbegrepp mediational means, på svenska medierande resurser. Detta begrepp är en 
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gemensam beskrivning av alla resurser som finns tillgängliga och som används i olika 
lärprocesser (Ibid s.155). 

Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen innebär att när vi har lärt 
oss något så blir den nya kunskapen som en plattform för det fortsatta lärandet (Säljö, 2015 
s.99). Till exempel när en elev lärt sig att addera ensiffriga tal så blir det en plattform för att 
fortsätta lära sig mer avancerad addition. Människor utvecklas hela tiden och förändrar sig 
genom de erfarenheter den får (Ibid s.99). I utvecklingszonen finns de kunskaper som ligger 
inom elevens räckhåll men som den inte uppnått än. I utvecklingszonen är eleven fortfarande i 
behov av stöd från lärare, förälder eller en mer kunnig kamrat. Säljö (2015 s.100) tar upp 
exemplet med att lära sig knyta skorna. Barnet förstår kanske hur den ska börja med att korsa 
snörena men behöver sedan stöttning med hur hen ska fortsätta. Barnet kan sägas låna den mer 
kunniges kunskaper och lär sig via samspelet hur hen kan tänka/göra när skorna ska knytas. 
Jakobsson (2012 s.159) menar att det är i sociala sammanhang där barn och/eller vuxna 
samarbetar och interagerar som skapar situationer och möjligheter för medierande aktiviteter 
och lärande. Ur denna mellanmänskliga relation skapades begreppet The Zone of Proximal 
Development (ZPD) av Vygotskij (Ibid s.159). Den hjälp som barnet får av den mer kunnige 
kallas för scaffolding och förknippas väldigt nära till den proximala utvecklingszonen genom 
att stödet hjälper barnet att tillägna sig ny kunskap och att ta sig vidare till nästa zon i den 
närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2015 s.100–102).  

Scaffolding 

Begreppet scaffolding myntades utefter Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen 
Säljö, 2015 s.100–101). Scaffolding som betyder stöd eller byggnadsställning innebär att den 
mer kunnige personen ger den andre fysiskt och/eller intellektuellt stöd under tiden den tillägnar 
sig en viss förmåga. Ju mer eleven, eller den mindre kompetente, tillägnar sig den nya förmågan 
desto mindre stöd (scaffolding) behöver den och till slut kan stödet tas bort helt och hållet ( van 
de Pol, Volman & Beishuizen, 2010 s.275; Säljö, 2015 s100-101). På det viset menar Van de 
Pol et al. (2010 s.275) att läraren kan överföra ansvaret och kontrollen för inlärningen till eleven 
själv. Eleven ska inte ses som en passiv deltagare utan både lärare och elev är aktiva i 
kommunikationen och då kan eleven lära sig av lärarens kunskap (van de Pol et al. 2010 s.272). 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att stödja 
elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6.  
 
Frågeställning: 
 

 Hur används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet och hur beskriver 
lärare i årskurs 4–6 dess betydelse för att stödja elevernas lärande i naturvetenskap? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metod att behandlas. Metoden i denna studie kommer vara 
klassrumsobservation och intervju. Klassrumsobservation kommer att användas för att ta reda 
på hur digitala verktyg används för att synliggöra samt stödja elevers lärande i det 
naturvetenskapliga klassrummet. Intervju kommer att användas för att ta reda på hur lärare i 
årskurs 4–6 beskriver betydelsen av digitala verktyg för att synliggöra och stödja elevers 
lärande i naturvetenskap. 

Val av metod 

I denna studie har kvalitativa metoder använts. Kvalitativa metoder är mer fördelaktiga när 
förståelse för något ska uppnås medan en kvantitativ metod är mer fördelaktig när något ska 
förklaras (Larsen, 2009 s.24; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.51& 53). Det 
finns flera olika faktorer som styr valet av metod, till exempel vilket angreppssätt forskaren har. 
Har forskaren ett induktivt angreppssätt och vill få en helhetsförståelse för det den forskar om 
är det vanligast att använda kvalitativ metod (Larsen, 2009 s.22–23). Vill forskaren däremot 
testa en teoris hållbarhet genom hypotesprövning och har en preciserad frågeställning används 
ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Då används oftast kvantitativa metoder (Ibid s.23).  
Frågeställningen är en annan faktor som styr valet av metod, vill forskaren ta reda på åsikter 
hos befolkningen används kvantitativ metod som till exempel enkätundersökning men vill 
forskaren ta reda på människors attityder används kvalitativa metoder såsom djupintervju. 
Syftet med studien styr även det vilken metod som används. Vill forskaren få en 
helhetsförståelse av några enstaka fenomen fungerar kvalitativa metoder bäst men vill forskaren 
däremot få ett mer representativt resultat så är kvantitativa metoder bättre (Ibid s.23). Vilka 
förutsättningar forskaren har samt vilka resurser som finns att tillgå är ytterligare något som 
kan styra valet av metod. Vilken metod behärskar forskaren, hur mycket tid och pengar har 
forskaren till förfogande. Vissa metoder kräver mer resurser än andra. Forskaren behöver även 
ta hänsyn till de egenskaper objekten som ska studeras besitter. Kan informanten göra sig 
förstådd verbalt? Kan de skriva? Enkäter kan till exempel vara olämpligt att använda om 
studieobjektet är barn (Ibid s.23). 
 
I denna studie har, som tidigare beskrivs, kvalitativ metod använts. Observation och intervju är 
de kvalitativa metoder som har använts för att besvara frågeställningen. Valet av metod har sin 
grund i de olika faktorer som, enligt Larsen (2009 s.22–23), styr metodvalet. Frågeställningen 
kan sägas handla om hur lärare beskriver digitala verktyg och syftet är att få en helhetsförståelse 
av några enskilda fenomen. 
 
Fördelarna med att använda kvalitativ metod är att bortfallet minimeras, det är större risk att en 
informant låter bli att fylla i en enkät än att informanten uteblir från en intervju som sker ansikte 
mot ansikte (Larsen 2009, s.26–27). Andra fördelar med vald metod är att det är lättare att gå 
på djupet, forskaren kan ställa följdfrågor vilket inte är möjligt vid en enkät. Missförstånd kan 
på ett enkelt sätt redas ut och då kan forskaren få en bättre förståelse för det som studeras vilket 
kan leda till att det blir lättare att förklara de resultat som forskningen lett fram till (ibid s.26–
27). Nackdelar med kvalitativa metoder är att de inte går att generalisera resultatet av de data 
som samlats in och att det är mer tidskrävande att behandla data då det inte finns färdiga 
ikryssade svarskategorier. Kvalitativ metod har ändå, för denna studie, setts som fördelaktig då 
informationen från en kvantitativ metod är begränsad och respondenten inte kan tillfrågas om 
kompletterande uppgifter för att få en djupare förståelse. Validiteten kan även bli lidande när 
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kvantitativ metod används då svaren på frågorna inte kan kompletteras och de data som är 
insamlad inte är relevant för frågeställningen (Larsen, 2009 s.26). 

Observation 

Observation har använts som metod för att besvara den första delen i frågeställningen, hur 
används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet för att synliggöra samt stödja 
elevernas lärande i naturvetenskap. Observation är bra att använda när det är av intresse att ta 
reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör. Under en intervju eller 
enkät kan informanten ljuga, medvetet eller omedvetet (Stukát, 2011 s.55). Observation 
används för att få kunskap direkt hämtad från sitt sammanhang (Barajas et al. 2013 s.132; 
Stukát, 2011 s.55–56). Stukát (2011 s.56) beskriver att resultatet av en observation är konkret 
och lätt att förstå vilket gör det till ett bra underlag för fortsatt resonemang och tolkning. 
Nackdelen med observation som metod är att den kan vara tidskrävande om inte metodiken är 
noga genomtänkt. Det gäller att veta vad, vem, när och hur observationen ska genomföras (Ibid 
s56). Stukát (2011 s.56) påpekar även att det är en nackdel att det bara är yttre beteenden som 
kan studeras via observation, känslor och tankar är svåra att observera. Observationer kan göras 
allt från ostrukturerade med löpande protokoll och kontinuerligt observerande där forskaren 
skriver vad som händer med egna ord till hårt strukturerade observationer där forskaren 
använder ett kategorischema eller observationsschema (Ibid s.56). I denna studie har 
observationerna varit mer åt det strukturerade hållet och ett observationsprotokoll har använts. 
Detta för att inte få med för mycket data som inte är relevant för frågeställningen. Kihlström 
(2007a s.34) menar dock att det kan vara en nackdel att redan från början ha bestämt vad som 
ska observeras då det kan leda till att andra intressanta saker förbises. I denna studie är det dock 
enbart hur digitala verktyg används i det naturvetenskapliga klassrummet för att synliggöra och 
stödja elevers lärande i naturvetenskap som ska observeras. Läraren i de klassrum som ska 
observeras kommer att få information om vad som kommer att observeras då det etiskt sett 
endast i undantagsfall ska hållas dolt (Stukát, 2011 s.57). I denna studie är forskaren en icke 
deltagande observatör då det är lärarens perspektiv som är i fokus, men för att kunna ge svar på 
frågeställningen måste även eleverna observeras då även de kan använda sig av digitala verktyg 
som kan synliggöra deras lärande för läraren. När forskaren är icke deltagande är det viktigt att 
den inte påverkar beteendet hos de som observeras (Larsen, 2009 s.90). Att inte ha någon 
påverkan på informanterna kan vara svårt då observatören i denna studie befinner sig i 
klassrummet, det kan dessutom vara svårt att veta om informanterna beter sig på ett annat sätt 
än de i normala fall gör.  

Kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju har använts för att besvara hela frågeställningen, Hur används digitala 
verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet och hur beskriver lärare i årskurs 4–6 dess 
betydelse för att stödja elevernas lärande i naturvetenskap. Kvalitativa intervjuer kan, liksom 
observationer, vara allt från ostrukturerade utan färdigformulerade frågor till strukturerade med 
en lista med färdiga frågor som ställs i en bestämd ordning (Larsen, 2009 s.83; Stukát, 2011 
s.43). I denna studie har en semistrukturerad intervju att använts. Det innebär att det fanns 
färdigformulerade frågor men att ordningsföljden bestämdes under intervjuns gång. Frågorna 
var öppna och hade inga standardiserade svarsalternativ och följdfrågorna följde informantens 
svar och hade ingen bestämd ordning (Barajas et al., 2013 s.128; Larsen, 2009 s.84). Under 
intervjun är det viktigt att informanten uppmuntras att berätta vad hen har för uppfattningar, 
värderingar och attityder om fenomenet som undersöks och att forskaren är uppmärksam på 
svaren så att relevanta följdfrågor kan ställas. Forskaren bör även följa upp svaren på andra sätt 
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såsom genom kroppsspråk eller hummanden för att sporra informanten att vilja utveckla sina 
svar (Barajas et al. 2013 s.128–129). Intervju har valts för att kunna gå på djupet och få en 
helhetsförståelse av hur lärare beskriver digitala verktygs betydelse för att synliggöra samt 
stödja elevers lärande i naturvetenskap. Intervju har även fördelen att missförstånd kan 
minimeras och redas ut vilket är svårare vid till exempel en enkät. Larsen (2009 s.27) menar 
även att forskaren med hjälp av intervju kan få en större förståelse för det som studeras vilket 
kan leda till att resultatet av undersökningen kan förklaras lättare. Tack vare att intervjun tillåter 
informanten att tala friare och kan ge förklaringar till det den säger så är det också lättare att 
säkerställa god validitet (Ibid s.27). Nackdelen är att det inte går att dra några generella 
slutsatser och att det kan vara tidskrävande att behandla den data som samlats in (Ibid s.27). 
Intervjueffekten är en annan nackdel, då intervjuaren kan ha inverkan på resultatet av intervjun. 
Till exempel kan informanten svara på ett sådant sätt hen tror att intervjuaren vill att hen ska 
svara (Larsen, 2009 s.27; Stukát, 2011 s.43). 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone och därefter har de delar som är kopplade 
till studiens syfte och frågeställning transkriberats. Hela intervjuerna har inte transkriberats på 
grund av att tiden för studien var begränsad. I Stukát (2011 s.45) skriver författaren att tio 
intervjuer á en timme styck blir cirka 200–300 sidor skrift och att en sådan intervju tar mellan 
3–5 timmar att transkribera. Genom att transkribera det som är intressant och relevant kan tid 
sparas, det blir inte så mycket att hålla reda på och det kan ge tillfälle att utöka 
undersökningsgruppen (Stukát, 2011 s.45). Att spela in intervjun ökar reliabiliteten då allt som 
sagts under intervjun kommer med (Kihlström, 2007b s232). Att anteckna direkt under 
intervjun är inte aktuellt då det drar fokus från informanten, både dennes svar och kroppsspråk 
kan missas när fokuset hamnar på att anteckna. 

Reliabilitet 

Reliabilitet är att undersökningen är exakt och precis, att det finns en tillförlitlighet i 
undersökningen. Ett sätt att nå hög reliabilitet är att flera olika forskare kan göra samma 
undersökning och nå samma resultat eller att olika forskare genomför samma undersökning vid 
olika tillfällen och når samma resultat (Barajas et al., 2013 s.103; Kihlström, 2007b s.231).  
 
Reliabilitet är svårt att uppnå när det gäller kvalitativa undersökningar. Vid till exempel 
observationer så tolkas information olika av olika observatörer och hög reliabilitet är att olika 
forskare ska kunna göra samma undersökning och uppnå liknande resultat. Att informanten kan 
bli påverkad av situationen under en intervju och av den som genomför intervjun och på grund 
av det säger något som den inte skulle sagt vid ett annat tillfälle påverkar även det reliabiliteten 
negativt (Larsen, 2009 s.81). För att säkerställas reliabiliteten vid denna studie har hanteringen 
av data  varit noggrann så att observationer och svar från olika informanter inte blandats ihop 
(Ibid s.81). Enligt Barajas et al. (2013 s.103) blir reliabiliteten låg om det finns oklarheter i 
frågeformuleringarna. Detta kan undvikas genom intervjuer ansikte mot ansikte då intervjuaren 
har möjlighet att reda ut missförstånd på plats. Detta är en av anledningarna till att enkät valts 
bort då det enligt Barajas et al. (2013 s.104) vid enkäter krävs tydliga instruktioner om hur 
frågeformuläret ska fyllas i och att frågeformuläret är väldefinierat och standardiserat, något 
som kan vara svårt och inte kan kompletteras i efterhand eller under processens gång. Larsen 
(2009 s.81) påpekar dock att ibland får forskaren acceptera att den inte alltid kan vara säker på 
allt. 
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Validitet 

Validitet handlar om att samla in data som är relevant för den frågeställning studien har, att rätt 
frågor utifrån problemformuleringen ställs. (Larsen, 2009 s.40). Det handlar om studiens 
giltighet, att det som ska undersökas verkligen är det som studeras (Kihlström, 2007b s.231). 
 
Kvalitativa undersökningar har oftast högre validitet än kvantitativa då det vid till exempel 
intervjuer går att göra ändringar under tiden studien fortgår om det upptäcks nya detaljer som 
är viktiga för frågeställningen. Ett flexibelt förlopp där frågor kan ändras efterhand bidrar till 
att validiteten blir högre (Larsen, 2009 s.80–81). 

Objektivitet 

Att vara helt objektiv är något som Larsen (2009 s.15) anser vara omöjligt men det är ett bra 
ideal och något att sträva efter. Forskarens erfarenheter och värderingar har betydelse både när 
det gäller vilket angreppssätt forskaren väljer och hur forskaren utformar sina frågeställningar 
(Ibid s.15). I denna studie har det så långt som möjligt eftersträvats att intervjufrågorna utformas 
på ett objektivt sätt och att tolkningarna av svar och observationer ska vara objektiva. Då 
forskaren är medveten om svårigheten av att vara helt objektiv kan den mer medvetet sträva 
efter objektivitet. 

Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att det går att dra slutsatser som gäller fler personer än bara de som ingår 
i undersökningen (Larsen, 2009 s.38). Genom att göra ett sannolikhetsurval ur befolkningen 
och låta dessa ingå i en undersökning så kan resultatet sägas gälla för hela befolkningen och 
inte bara för den utvalda gruppen (Ibid s.38). En nackdel med att, som i denna studie, använda 
sig av kvalitativa undersökningar är att det inte går att generalisera resultatet (Ibid s.27) 
resultatet kan sägas gälla endast för de individer som deltog i studien. Studiens resultat kan 
dock komma till nytta och generera kunskaper inom ämnesområdet, studien kan ha 
överförbarhet (Fejes och Thornberg 2015, s.270). 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram etiska riktlinjer som alla forskningsprojekt måste ta hänsyn till. 
De etiska frågorna inom forskningen reglerar förhållandet mellan forskare och forskningsobjekt 
men det är även ett sätt att avgöra vad som är värdefull forskning eller inte (Björkdahl Ordell, 
2007 s.23). Vetenskapsrådet (2017, s.12–13) har beslutat att individskyddskravet ska vara 
utgångspunkten för de etiska överväganden som ska göras i all forskning. I denna studie 
kommer hänsyn tas till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 2002 delade in 
individskyddskravet i. De etiska riktlinjerna och då framförallt individskyddskravet är till för 
att skydda individen (Björkdahl Ordell, 2007 s.26). Även frågor om plagiering kommer att 
beaktas. 
 

1. Informationskravet som innebär att de som är berörda av forskningen ska informeras 
om forskningens syfte. De ska även informeras om vilka villkor som gäller för 
deltagande i undersökningen och att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst under undersökningens gång (Vetenskapsrådet, 2002 s.7). De lärare som intervjuas 
och i vilkas klassrum observation har genomförts har fått ta del av studiens syfte och 
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frågeställningar. Information om deltagande, villkor och rätten att avbryta sitt 
deltagande har också förmedlats (Bilaga 1). 

2. Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen själva bestämmer över sin 
medverkan. Vetenskapsrådet (2002 s.10) skriver att de som deltar i en undersökning 
bestämmer själva hur länge och på vilka villkor de deltar i undersökningen. Då denna 
undersökning omfattar minderåriga så har deltagargodkännande begärts in från 
vårdnadshavare (Bilaga 2), eleven har dock själv haft möjligheten att inte delta eller att 
avbryta sitt deltagande när som helst under undersökningen även när vårdnadshavare 
godkänt deltagande. Lärare har även de tillfrågats om samtycke och även de har haft rätt 
att när som helst avbryta sitt deltagande i undersökningen utan vidare förklaringar. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om de som deltar i 
undersökningen ska behandlas så långt det är möjligt med konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras så ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
2002 s.12). För att detta krav ska uppfyllas har uppgifter om personer antecknats, lagrats 
och avrapporterats så att enskilda personer ej kan identifieras av obehöriga 
(Vetenskapsrådet, 2002 s.12). 

4. Nyttjandekravet innebär att insamlade data om enskilda personer enbart får användas 
för forskningsändamål (Ibid s.14). Data insamlad under denna studie kommer enbart att 
användas just för denna studie och därefter förstöras. Data kommer ej på något vis att 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet 2002 s.14). 

 
Plagiering är en annan del av det etiken som forskare måste förhålla sig till. Forskare får inte 
stjäla andras resultat och idéer och presentera det som egna resultat. Inte heller använda sig av 
citat eller referat ur forskningslitteratur utan att ange vilken källa det är hämtat ur (Stukát, 2011 
s140). Stukát (2011 s.140) menar dock att skillnaden mellan forskarens egna idéer och att 
forskaren har plagierat är en svår balansgång då ny forskning ofta bygger på tidigare forskning. 
I denna studie har ansatsen därför varit att försöka vara extra tydlig med att ange källor och så 
långt det varit möjligt använt primärkällor.  

Urval 

Studiens urval riktar i första hand in sig på lärare som undervisar i de naturvetenskapliga 
ämnena i årskurs 4–6 men även elever i de klasser lärarna undervisar NO i deltog i studien. 
Urvalet har gjorts som ett icke-sannolikhetsurval då målet för studien är att uppnå så hög 
kunskap som möjligt inom studiens område. Vid ett icke-sannolikhetsurval är de personer som 
kommer med i studien inte nödvändigtvis representativa för hela befolkningen. De som väljer 
att ställa upp i studien kan till exempel ha ett särskilt intresse för det som undersöks (Larsen 
2009, s.78). Det innebär dock att resultaten inte kommer att gå att generalisera som vid 
kvantitativa undersökningar där ett sannolikhetsurval har gjorts utan resultatet kommer att gälla 
för de som deltagit i studien (ibid s.77). Larsen (2009, s.77) menar att ett godtyckligt urval kan 
göras för att få informanter som är lämpliga för studien. Godtyckligt urval används ofta vid 
kvalitativa undersökningar, det är en form av strategiskt urval där forskaren väljer ut 
informanter som kan belysa frågeställningen. Godtyckligt urval är ett av fem olika sätt att göra 
icke-sannolikhetsurval (ibid s.77–78). För att få tag på så många informanter som behövdes för 
studien så har ett flertal lärare kontaktats. Kontakten med lärarna har tagits genom att först 
kontakta rektorer på ett antal olika skolor och frågat om tillåtelse att kontakta NO-lärarna på 
deras skola. När rektorn gett tillåtelse så har lärarna kontaktats via mejl innehållandes ett 
informationsbrev (Bilaga 1). Perioden då studien har genomförts har varit en arbetsintensiv 
period för lärare då både utvecklingssamtal och förberedelser för nationella prov har 
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genomförts. Detta har resulterat i att det har varit svårt att få tag på informanter. Det har inte 
varit relevant för studien att informanterna kommer från en särskild kommun och därför har 
lärare från närliggande kommuner valts för att underlätta logistiken när intervjuer och 
observationer skulle genomföras. 
 
Totalt har tre NO-lärare från tre skolor och deras elever i NO-undervisningen deltagit i studien. 
Alla tre lärarna var verksamma och behöriga NO-lärare i årskurserna 4–6. 
 
Tabell 1. Bakgrundsinformation om informanterna (lärarna) i denna studie. 

Informant Årskurser Behörig lärare i 
NO 

År av erfarenhet i 
läraryrket 

Undervisar i NO 

Lärare 1 4 & 6 Ja 23 år Ja 
Lärare 2 5 & 6 Ja 13 år Ja 
Lärare 3 5 & 6 Ja 29 år Ja 

 

Genomförande 

Innan observationer och intervjuer skulle genomföras så författades två informationsbrev, ett 
till lärarna och ett till elevernas vårdnadshavare (Bilaga 1 & 2). Informationsbrevet till lärare 
mejlades till de lärare som var med i urvalsgruppen. Informationsbrevet innehöll information 
om vilket syfte studien hade, etiska aspekter runt studien, hur studien skulle genomföras och 
varför studien kan anses viktig att genomföra. Informationsbrevet till vårdnadshavare, med 
fråga om samtycke, mejlades därefter till de lärare som valde att delta i studien som sedan 
delade ut brevet till elevernas vårdnadshavare. Samtycke från vårdnadshavarna samlades sedan 
in av läraren. 
 
Innan observationerna gjordes ett observationsprotokoll som var indelat i sju kolumner som 
behandlade formativ bedömning (Bilaga 4). Det som observerades var om det förekom 
kamratbedömning, eller om det skedde någon form av återkoppling med hjälp av digitala 
verktyg och om eleven gavs chans till att ta ansvar för sitt eget lärande. Användning av digitala 
verktyg och i vilket sammanhang de användes observerades även. Till exempel vem, lärare eller 
elev, som använde digitala verktyg och vilken sorts digitala verktyg som användes. Hur 
användningen av digitala verktyg var kopplat till kursplan och förmågemål fanns också med i 
observationsschemat. Observationen skedde som en fältundersökning, vilket innebär att 
observationen skedde i ett naturligt sammanhang (Larsen, 2009 s.89), med andra ord i 
klassrummet. Observationen var en icke-deltagande observation vilket innebär att observatören 
endast är åskådare och håller sig i bakgrunden utan att interagera med dem som observeras (ibid 
s.90). Alla observationer skedde längst bak i klassrummen för att påverka så lite som möjligt, 
det som observerades skrevs ner på de i förhand konstruerade observationsprotokollet. Hos 
lärare 1 observerades en lektion om meteorologi där läraren först hade genomgång och med 
hjälp av en smartboard illustrerade abstrakta begrepp och visade en faktafilm om atmosfär. 
Eleverna fick därefter skriva en faktatext om atmosfär. Vid lärare 2 observerades en lektion om 
kroppens sinnen. Eleverna hade arbetat i grupper lektionerna innan den observerade lektionen 
och vid observationstillfället presenterade de sitt sinne för klassen. Presentationerna 
genomfördes på smartboard med hjälp av Google presentation. Lärare 3 hade en lektion om 
programmering som observerades. Där användes dator och projektor vid lektionsgenomgång 
och eleverna använde sig av Chromebook och Sphero när de programmerade. 
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För att säkerställa att god validitet uppnåddes vid intervjuerna så utarbetades en intervjuguide 
som var utformad för att det skulle bli det som Larsen (2009, s.84) kallar en ostrukturerad 
intervju. Intervjuguiden planerades noggrant för att frågorna skulle täcka hela frågeställningen 
så att svaren gav tillräcklig information. Detta gör att det går att dra slutsatser av svaren (Larsen 
2009, s.84). Frågorna delades in under olika rubriker/teman (Bilaga 3) som bland annat 
behandlade olika principer i formativ bedömning samt förmågor som det i kursplanerna för de 
naturorienterande ämnena anges att eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Då studien utgår 
från det sociokulturella perspektivet var frågorna kopplade mot detta perspektiv. Till exempel 
har frågorna en koppling mot den proximala utvecklingszonen, hur eleven genom sin nuvarande 
kunskap kan ta ytterligare steg i sin kunskapsutveckling med stöttning av läraren. I 
intervjuguiden finns även några få inledande frågor som hade till syfte att få informanten att 
känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen. 
 
Intervjuerna genomfördes hösten 2018 och skedde på lärarnas respektive skolor. Intervjun med 
lärare 1 genomfördes i dennes klassrum medan de andra två lärarnas intervjuer genomfördes i 
mindre rum där lugn och ro kunde garanteras. Intervjuerna var planerade att ta 30–45 minuter, 
alla intervjuer pågick dock i cirka 60 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
smartphone för att säkerställa att all information från lärarna kom med och för att kunna hålla 
full koncentration på vad som sades. Innan inspelningen frågades lärarna åter om lov att få spela 
in intervjun och lärarna fick återigen information om att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan i studien utan någon närmare motivering. Lärarna hade inte fått frågorna i förväg 
då intervjun var tänkt som en dialog och inte bara som en fråga-svar intervju. För att säkerställa 
att allt material som behövdes från intervjuerna kom med under intervjun så användes 
intervjuguiden (Bilaga 3) som checklista. De inspelade intervjuerna har förvarats på ett 
minneskort som varit låst med PIN-kod. 

Analys 

I denna studie användes innehållsanalys för att analysera intervjuerna. Syftet med att använda 
innehållsanalys är att urskilja mönster, samband, skillnader eller gemensamma drag i det 
insamlade materialet (Larsen 2009, 101). Arbetsgången som har följts ser ut som följer: 
 

 Data samlas in och görs om till texter. 
 Texterna kodas. 
 Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 
 Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 
 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 
 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar ny kunskap 

formuleras. 
(Larsen 2009, s.101–102) 
 

Data som samlats in och gjorts om till text är de intervjuer som spelats in. Eftersom studien 
genomfördes under en begränsad tid och transkribering är tidskrävande transkriberades endast 
information som kan kopplas till studiens syfte och frågeställning. Efter det kodades texten och 
den kodade texten har sedan sorterats in under olika teman. Temana bildas av textdelar som har 
gemensamma beröringspunkter utifrån det teoretiska perspektiv som studien bygger på och 
utifrån studiens frågeställning (tabell 2). Temana är stöd för elever med olika behov, eleven som 
ägare av sitt eget lärande och motivation. När datamaterialet har sorterats in i kategorier så 
analyserades det för att hitta olika mönster, likheter och skillnader. För att hålla reda på vilken 
lärare som sagt vad har en beteckning getts till varje lärare, L1 för lärare 1, L2 för lärare 2 och 
så vidare. 
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Tabell 2. Exempel på informanters svar och indelning i teman. 
Informant Citat Tema 

L2 Och sen får man inte glömma att det här digitala underlättar för elever 
som har det jobbigt som har läs- och skrivsvårigheter för det finns andra 
hjälpmedel för dem när de ska skriva eller läsa. […] men det finns även 
möjligheter för de elever som vill jobba på som blir ja men som blir klara 
man kan lägga in fördjupningar och olika nivåer på uppgifter. 

Stöd för elever 
med skilda behov 

L1 Se filmer är ju bra, skicka länkar till barnen så de kan se det igen och igen. 

 

Stöd för elever 
med skilda behov 

L3 Dels är det att synliggöra vad som förväntas av dem. Det är ju svårt att ta 
ansvar om de inte vet vad de ska lära sig, vad de ska kunna. 

Eleven som ägare 
av sitt eget 
lärande 

L2 Vi har ju Unikum där eleverna går in och kollar hur de ligger till i 
jämförelse till målen. 

Eleven som ägare 
av sitt eget 
lärande 

L3 då ska jag stå och skriva på tavlan så tar det ju otroligt lång tid, då har 
jag tappat halva klassen som tappat intresset.   

Motivation 

L1 Jag tror eller är ganska säker på att de fått en-till-en gör att de tycker det 
är mycket roligare att jobba i skolan, att de gör det på riktigt. Jag tror att 
de tycker att det är lite mer på riktigt. 

Motivation 

 
Då observationerna har varit ett komplement till intervjuerna har de analyserats utifrån samma 
teman som intervjuerna (tabell 3). Observationsschemana har gåtts igenom ett flertal gånger för 
att försöka hitta likheter och skillnader mellan de olika lärarna. Observationerna har även 
jämförts mot intervjuerna för att försöka urskilja om samma teman som utkristalliserades under 
analysen av intervjuerna fanns i observationerna. Observationerna har sedan använts för att 
styrka eller hitta motsägelser i det som sagts under intervjuerna. 
 
Tabell 3. Exempel på observation och indelning i tema 

Informant Observation Tema 
L1 Smartboard används för att visa faktafilm om atmosfär där abstrakta 

begrepp förklaras 
Stöd för elever 
med skilda behov 

L2 Läraren gick igenom på smartboard vad som förväntades vara med i 
elevernas grupparbete. Denna information finns även i Google 
classroom.  

Eleven som ägare 
av sitt eget lärande 

L3 Tydliggör lärandemålen med hjälp av dator och projektor. Eleverna är 
delaktiga i att förklara vad vissa begrepp i lärmomentet betyder. 

Eleven som ägare 
av sitt eget lärande 

L1 Elever ställer frågor under lektionens gång och får svar från läraren. Eleven som ägare 
av sitt eget lärande 

L1 Eleverna skriver fakta texter på sina Chromebooks. Alla elever tycks 
arbeta intensivt och verkar tycka att det är kul.  

Motivation 

L2 Eleverna presenterar gedigna arbeten om kroppens sinnen och dess 
funktioner på ett snyggt sätt på smartboard. Google presentation har 
använts för att göra presentationerna. 

Motivation 

 
Eftersom en elev inte kan eller hinner lära sig allt den behöver när den går i skolan har lära sig 
att lära blivit ett sätt att överleva idag (Wiliam and Leahy, 2015 s.211). På detta sätt kopplar 
temat eleven som ägare av sitt eget lärande till frågeställningen. Genom att stödja eleven, med 
hjälp av digitala verktyg, att ta ansvar för sitt eget lärande i naturvetenskap så stödjer läraren 
elevens lärande. Motivation kopplar till vilken betydelse lärare tillskriver digitala verktyg för 
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att stödja elevers lärande i naturvetenskap. Stöd för elever med skilda behov knyter an till 
frågeställningen genom hur lärarna har beskrivit hur digitala verktyg används i NO-
undervisningen för att stödja elever med skilda behovs lärande. Till det teoretiska perspektivet 
kopplar temana till scaffolding som just betyder stöd. Läraren stödjer eleven under tiden den 
tillägnar sig en förmåga och till slut kan stödet tas bort helt hållet (van de Pol, Volman & 
Beishuizen, 2010 s.275; Säljö, 2015 s100-101) och eleven kan bli ägare av sitt eget lärande. 
Temana kopplar även till hur artefakter medierar hur eleverna tänker och agerar, till exempel 
att eleverna agerar med större motivation. 
 

Resultat 

I avsnitten nedan presenteras studiens resultat utifrån de teman som framkom vid analysen. De 
teman som framkom var stöd för elever med skilda behov, eleven som ägare av sitt eget lärande 
och motivation. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet från studien. 
 

Stöd för elever med skilda behov 

I analysen av de kvalitativa intervjuerna identifierades de digitala verktygens betydelse för att 
stödja elevers lärande i naturvetenskap. Både för elever som behöver stöd på grund av att de 
har läs- och skrivsvårigheter till de elever som behöver utmanas extra. Lärare 2 utrycker sig så 
här: 

[…] det här digitala underlättar för elever som har det jobbigt som har läs- och 
skrivsvårigheter för det finns andra hjälpmedel för dem när de ska skriva eller läsa (L2). 

[…] det finns även möjligheter för de elever som vill jobba på som blir klara, man kan 
lägga in fördjupningar och olika nivåer på uppgifter (L2). 

Lärarna menar att de med hjälp av digitala verktyg stöttar elever som har olika behov i det 
naturvetenskapliga klassrummet. För elever som har läs- och skrivsvårigheter så finns det bland 
annat digitala verktyg som skriver det som eleven säger, tal till text. Det finns även det 
omvända, text till tal, vilket innebär att eleven kan få texter upplästa eller det de själva skriver 
uppläst. Under de lektioner som observerades, hos alla tre lärarna, så används inte digitala 
verktyg för att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter på det sätt som har angetts i 
intervjuerna. Det framkommer inte heller under observationerna om det var någon elev som 
hade det behovet av stöd. Alla tre lärarna säger sig använda digitala verktyg för att stötta elever 
inom NO. Lärare 1 använde det mest genom att instruktioner, filmer och information fanns 
tillgängligt för eleverna när det behövdes och att eleverna hade möjlighet att gå tillbaka och 
titta så ofta de behövde. De andra två lärarna använde också digitala verktyg för detta ändamål 
men de använde även digitala verktyg på flera sätt för att stötta elever med olika behov. Bland 
annat användes digitala verktyg för att individualisera uppgifter i naturvetenskap till elevens 
nivå. Till exempel kan de elever som har lätt för en uppgift få en anpassad uppgift för att få 
möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet. Under intervjun talade Lärare 3 mycket om att 
det har blivit lättare att med hjälp av digitala verktyg få fram bildstöd och filmer när 
naturvetenskapens abstrakta begrepp ska förklaras, något som hen anser att många elever 
behöver för att få en förståelse för begreppen. Under observationen av lärare 3 användes dock 
inte digitala verktyg för att förklara begrepp under genomgången av lektionen trots att det 
förekom flera olika naturvetenskapliga begrepp. Lärare 1 illustrerar däremot väldigt väl 
naturvetenskapliga abstrakta begrepp som till exempel strålningsvärme och atmosfär med hjälp 
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av klassrummets smartboard. Alla tre lärarna beskriver under intervjuerna att de även tar hjälp 
av film eller filmklipp från olika digitala internetsidor som en anpassning för elever som har 
svårt att förstå naturvetenskapens begrepp. Lärare 1 visar under observationen en film för hela 
klassen som handlar om atmosfär. I filmen förklaras olika begrepp runt ämnet. 
 
Lärare 3 berättar att hen ser en stor skillnad på hur pojkar har stöd i sin förmåga att skriva när 
de använder digitala verktyg inom NO. 

Killarna klarar sig mycket bättre för det är oftast de som är sämre motoriskt så att de 
presterar bättre oftast när de skriver på en enhet (L3). 

Lärare 3 menar att pojkar ofta har en svagare motorisk förmåga och därför har det svårare när 
de ska skriva med penna och papper. Med hjälp av digitala verktyg har pojkarna dock närmat 
sig flickorna. De digitala verktygen har hjälpt pojkarna att synliggöra sina kunskaper i NO i 
skrift på ett enklare sätt. Att skriva med penna och papper har tagit för mycket energi från 
pojkarna på grund av den svagare motoriska förmågan så de har bara skrivit minsta möjliga. 
Nu har de fått en större möjlighet att visa vad de verkligen kan kunskapsmässigt enligt lärare 3. 

Eleven som ägare av sitt eget lärande 

I analysen av de kvalitativa intervjuerna så identifierades även de digitala verktygens betydelse 
för att underlätta för eleverna att ta eget ansvar över sitt eget lärande. Lärare 1 säger: 

Framförallt informationsmässigt, att det är lätt att söka information och senast möjliga 
forskning om man tänker inom NO: n (L1). 

Att eleverna kan ta eget ansvar för informationsinhämtning är något alla tre lärare i studien 
framhäver som viktigt. Under observationen av lektionen som handlar om kroppens sinnen och 
funktioner (lärare 2) visar eleverna från vilka källor det hämtat sin information och de har alla 
med ett klipp från någon digital videokälla, till exempel Youtube, som de själva har 
faktagranskat. Under observationen av lektionen som handlar om atmosfären (lärare 1) ställer 
eleverna flera frågor under lektionens gång som läraren svarar på muntligt. Lärare 1 ber inte 
eleverna någon gång under lektionen att söka efter informationen självständig med hjälp av 
digitala verktyg. Alla tre lärare berättar under intervjuerna att eleverna får ta ansvar för sitt eget 
lärande i naturvetenskap genom att följa instruktioner som lärarna har lagt i Google classroom. 
Detta blir tydligt under observationerna, till exempel har lärare 2 lagt ut instruktioner om hur 
kamratbedömning av det pågående arbetet om vatten ska gå till. I en av skolorna får eleverna 
dessutom ta ansvar över sitt eget utvecklingssamtal där de ska kunna visa hur långt de nått i sin 
kunskapsutveckling i NO på en stege. Lärare 1, som arbetar på skolan där eleverna tar eget 
ansvar för sitt utvecklingssamtal, menar att digitala verktyg har en positiv inverkan på elevernas 
förmåga att bedöma sin egen kunskap i NO och att eleverna har kommit långt i processen. En 
annan viktig aspekt för att få eleven att ta ansvar för sitt eget lärande är att synliggöra vad det 
är som förväntas av dem. Lärare 3 säger: 

Det är ju svårt att ta ansvar om de inte vet vad de ska lära sig (L3).  

Under observationerna blir det tydligt att lärare 1 och lärare 2 använder smartboard för att 
tydliggöra lärandemålen i NO. Lärare 1 visar till exempel olika begrepp som har med 
meteorologi att göra så som atmosfär, växthuseffekt och stratosfär. Lärare 3 använder dator och 
projektor för att tydliggöra lärandemålen. Hen låter även eleverna vara med och förklara de 
begrepp som kommer upp under genomgången. Eleven tar på så sätt ansvar för sitt eget lärande 
och är en lärresurs för de andra eleverna. Att använda digitala verktyg för att tydliggöra målen 
menar alla lärarna underlättar genom att de inte behöver skriva och sudda på en tavla utan de 
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kan bara klicka fram nästa mål och gå igenom det. Det spar lektionstid säger lärare 3. Målen 
läggs även ut i Google classroom så eleverna kan titta på dem flera gånger. Lärare 1 och lärare 
2 berättar även att de använder Unikum som är ett annat digitalt verktyg som eleven kan gå in 
i och titta hur de ligger till i jämförelse till målen, där har lärarna dokumenterat elevernas 
prestationer. Eleven ser då enkelt om det är något den måste arbeta mer med för att höja sitt 
omdöme i NO. 
 
Elever som lärresurser för varandra är även det ett sätt att få eleverna att ta ansvar för sitt eget 
lärande i naturvetenskap. Alla lärare i studien säger under intervjuerna att de använder elevers 
arbete som underlag för de andra eleverna så att de får se hur de tänkt. Detta gör att uppgifterna 
i NO-undervisningen känns mer på riktigt och det leder i sin tur till att eleverna tar mer eget 
ansvar för sitt eget lärande. Under observationen hos lärare 2 används eleverna som lärresurser 
för varandra när varje grupp får presentera varsitt sinne för sina kamrater. Lärare 2 och 3 lyfter 
elevdiskussioner, som också är att eleverna är lärresurser för varandra, som ett sätt för eleverna 
att ta ansvar för sitt lärande i naturvetenskap genom att de måste hitta information som stödjer 
deras argument i diskussionen. Men även diskussioner i grupparbeten där det gäller att hitta 
information för att komma överens om vad som ska tas med i grupparbetet leder till att eleverna 
tar ansvar för sitt eget lärande. 

Motivation 

Det tredje temat som framkommer vid analysen av de kvalitativa intervjuerna är digitala 
verktygs betydelse för elevernas motivation och hur det stödjer elevernas lärande i 
naturvetenskap. Lärare 1 beskriver: 

Jag tror eller är ganska säker på att de fått en-till-en gör att de tycker det är mycket 
roligare att jobba i skolan, att de gör det på riktigt. Jag tror att de tycker att det är lite 
mer på riktigt (L1). 

Under observationen hos lärare 1 sitter eleverna tysta vid sina Chromebooks och arbetar med 
att skriva faktatexter. Lärarna är eniga när de talar om att eleverna tycker att det är roligare att 
arbeta med att skriva texter i naturvetenskap som till exempel labbrapporter med hjälp av 
digitala verktyg. Här återkommer även att de digitala verktygen gör att eleverna tycker att 
arbetet i NO är mer på riktigt, till exempel genom att de känner sig mer delaktiga i den kunskap 
som förmedlas i klassrummet. Under observationen i lärare 2 klassrum visas elevernas 
presentationer av kroppens olika sinnen och funktioner upp på smartboard. Att få visa upp sitt 
arbete på det sättet för klassen menar lärare 2 höjer motivationen då arbetet används på riktigt. 
Lärare 3 menar också att det är en fördel att inte behöva vända ryggen mot eleverna som man 
gör när man skriver på en tavla. Då kan läraren direkt fånga upp elever som inte har förstått och 
genom att ha ögonkontakt med eleverna så är det lättare att bibehålla elevernas intresse och 
koncentration.  
 
Lärare 2 beskriver vidare: 

[..] när man ger dem feedback digitalt de blir nästan glada att de har något mer att fixa 
med (L2). 

De digitala verktygen gör även, enligt lärarna, att eleverna blir mer motiverade att revidera sina 
inlämnade texter och labbrapporter i naturvetenskap efter att de fått återkoppling. Tidigare när 
eleverna skrev med penna och papper så upplevde eleverna det som jobbigt när de var tvungna 
att ändra eller lägga till något i sin text, nu däremot är det något de uppskattar. Under 
observationerna hos samtliga lärare arbetar eleverna, till synes, flitigt vid sina digitala verktyg 
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vilket kan tolkas som att motivationen är hög hos eleverna. Det här menar lärarna gör att 
eleverna kommer längre i sin kunskapsutveckling. 

Sammanfattning av resultat 

Alla tre lärare i studien menar att de använder digitala verktyg för att stötta elever som har olika 
behov i det naturvetenskapliga klassrummet. De digitala verktyg som bland annat nämns i 
intervjuerna är tal till text och text till tal. Under observationerna används inget av detta men 
det framgår inte heller under observationerna om det finns någon elev som är i behov av dessa 
digitala verktyg. Alla tre lärarna använder även digitala verktyg till att stötta eleverna genom 
att lägga upp instruktioner, filmer och information som eleverna sedan kan gå tillbaka och titta 
på så många gånger de önskar. Digitala verktyg har även använts för att underlätta när 
naturvetenskapens abstrakta begrepp ska förklaras, till exempel med bilder eller filmer. Lärare 
3 menar att pojkarna har kunnat närma sig flickorna i NO med hjälp av digitala verktyg. Lärare 
3 menar att skriva med penna och papper tagit för mycket energi av pojkarna på grund av deras 
svagare motoriska förmåga och att de därför inte gjort sig själva rättvisa i skrift. 
 
Från intervjuerna framkommer att alla tre lärare i studien låter eleverna ta ansvar för sitt eget 
lärande i naturvetenskap genom att följa instruktioner som lärarna lagt i Google classroom. Det 
är även viktigt att eleverna tillåts ta ansvar för informationsinhämtningen. Lärare 3 framhåller 
att det blir svårt för eleverna att ta ansvar för sitt lärande om de inte vet vad som förväntas av 
dem. Lärarna använder digitala verktyg för att tydliggöra lärandemålen, det spar lektionstid att 
inte behöva skriva allt för hand på whiteboard. Att låta eleverna agera lärresurser är ett annat 
sätt att låta eleverna ta ansvar för sitt eget lärande i naturvetenskap. Elevernas arbeten används 
som underlag för andra elever så de kan se hur de tänkt. Detta gör att eleverna tycker uppgifterna 
i NO-undervisningen känns mer på riktigt 
 
Enligt de intervjuade lärarna känner eleverna att deras arbeten är på riktigt hjälper även till att 
hålla motivationen uppe. Eleverna tycker också att det är roligare att skriva texter i 
naturvetenskapen när de får använda digitala verktyg. Eleverna blir även mer motiverade till att 
revidera sina texter när de fått återkoppling, tidigare när penna och papper användes uppfattades 
det som mer jobbigt när texten behövde ändras. 
 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod och dess validitet samt reliabilitet. Med utgångspunkt 
i bakgrund och teoretiska perspektiv diskuteras sedan resultatet. 
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få mer kunskap om hur digitala verktyg används i det 
naturvetenskapliga klassrummet för att stödja elevernas lärande i naturvetenskap och även hur 
lärare beskriver digitala verktygs betydelse för att kunna stödja elevers lärande i 
naturvetenskap. För att få denna genomgripande förståelse för området bedömdes en kvalitativ 
metod som det bästa sättet att uppnå denna kunskap. De kvalitativa metoder som ansågs 
lämpliga var kvalitativ intervju samt observation. Fördelen med kvalitativa undersökningar 
enligt Larsen (2009, s.26–27) är att forskare och informant möts ansikte mot ansikte och det 
minimerar bortfallet då det är färre som uteblir från en intervju än hur många det är som låter 
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bli att svara på en enkät. En annan fördel enligt Larsen (2009, s.27) är att vid en kvalitativ 
intervju kan forskaren ställa följdfrågor för att få fördjupade svar och eventuella missförstånd 
kring frågorna kan redas ut. I den här studien träffade forskaren alla informanter ansikte mot 
ansikte och kunde ställa både följdfrågor och reda ut missförstånd, detta ökar reliabiliteten i 
undersökningen enligt Barajas et al. (2013, s.103).  Observationer av informanterna kan bidra 
till att tolkningen av intervjusvaren blir lättare (Larsen 2009, s.27). En nackdel med att sitta 
ansikte mot ansikte med den som blir intervjuad är att det kan vara svårare för informanten att 
vara ärlig än när informanten anonymt kan svarar på en enkäts frågor (ibid s.27). En annan 
svaghet i studien kan vara att forskaren har påverkat informanten så att den har svarat för att 
göra ett gott intryck eller dölja att den brister i sin kunskap om det den intervjuas om. Detta 
kallas intervjueffekten eller kontrolleffekten och om informanten är påverkad av det är den 
insamlade datan i stort sett oanvändbar (ibid s.27–28). 
 
För att besvara studiens frågeställning har NO-lärare i årskurs 4–6 intervjuats och observerats i 
sina respektive NO-klasser. Alla informanter i studien var behöriga NO-lärare och undervisade 
i NO i årskurs 4–6. Detta gör att validiteten i studien stärkts då hög validitet innebär att studien 
undersöker det som studien har till syfte att undersöka (Fejes & Thornberg 2015, s.258). En 
svaghet med studien är urvalet av informanter. Eftersom det endast är tre lärare med i studien 
så är resultaten inte generaliserbara och det går inte att göra några statistiska analyser av 
materialet som samlats in (Fejes & Thornberg 2015, s.270; Larsen 2009, s.40). Studiens syfte 
är dock inte att framställa generella resultat utan att få ökad kunskap om hur digitala verktyg 
kan användas för att stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6. Ytterligare ett sätt att 
nå hög validitet är att frågorna utgår från problemformuleringen (Larsen 2009, s.41). I denna 
studie är frågorna just ställda utifrån problemformuleringen och studien får därför en högre 
validitet. 
 
Reliabilitet är att undersökningen är exakt och precis, att det finns en tillförlitlighet i 
undersökningen. Ett sätt att nå hög reliabilitet är att flera olika forskare kan göra samma 
undersökning och nå samma resultat eller att olika forskare genomför samma undersökning vid 
olika tillfällen och når samma resultat (Barajas et al., 2013 s.103; Kihlström, 2007b s.231). I 
denna studie skulle en annan forskare till exempel kunna komma fram till andra teman med 
samma material. 
 
Reliabilitet är svårt att uppnå när det gäller kvalitativa undersökningar. Vid till exempel 
observationer så tolkas information olika av olika observatörer och hög reliabilitet är att olika 
forskare ska kunna göra samma undersökning och uppnå liknande resultat. Att informanten kan 
bli påverkad av situationen under en intervju och av den som genomför intervjun och på grund 
av det säger något som den inte skulle sagt vid ett annat tillfälle påverkar även det reliabiliteten 
negativt (Larsen, 2009 s.81). För att säkerställa reliabiliteten vid denna studie så har hanteringen 
av data gjorts noggrant så att observationer och svar från olika informanter inte har blandats 
ihop (Ibid s.81). Enligt Barajas et al. (2013 s.103) blir reliabiliteten låg om det finns oklarheter 
i frågeformuleringarna. Detta har undvikits genom att intervjuerna har hållits ansikte mot 
ansikte för att intervjuaren skulle ha möjlighet att reda ut missförstånd på plats. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att 
synliggöra och stödja elevers lärande i naturvetenskap i årskurs 4–6. För att uppfylla syftet 
utformades frågeställningen. 
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 Hur används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet och hur beskriver 
lärare i årskurs 4–6 dess betydelse för att synliggöra samt stödja elevernas lärande i 
naturvetenskap? 

 
Frågeställningen har besvarats genom att dela in den insamlade datan i teman och det är i dessa 
teman resultatdiskussionen är indelad i. 

Stöd för elever med skilda behov 

Lärarna anser att digitala verktyg är till stor hjälp för att stötta elever med skilda behov. Både 
för elever med svårigheter som till exempel läs- och skrivsvårigheter som för elever som har 
lätt att lära och som kräver större utmaningar. Bland annat berättade lärare 3 att de använder sig 
av digitala verktyg där hjälpmedlen tal till text och text till tal finns för att elever med 
svårigheter både ska kunna höra och läsa vad de skriver. I de övergripande målen och 
riktlinjerna i LGR11 framgår det att målen i undervisningen bland annat är att kunna använda 
det svenska språket både i tal och skrift samt att stödja elever med behov av särskilt stöd 
(Skolverket 2016 s.13–14). Det står även i kursplanen för NO-ämnet att undervisningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar förmågan att tala om, skriva om och genom olika estetiska 
uttryck kunna producera material med naturvetenskapligt innehåll (ibid s.156-157, 166, 177). 
Att då som skola eller lärare inte tillhandahålla dessa verktyg kan leda till att läroplanen inte 
följs vilket i sin tur kan leda till en anmälan hos Skolinspektionen (Skolinspektionen 2017). 
Lärarna som intervjuades menar att de med de olika digitala verktygen kan anpassa sin NO-
undervisning efter varje individ. De kan använda sig av mer utmanande uppgifter och material 
för de som behöver så att de kan fördjupa sin kunskap i naturvetenskap och de kan använda 
lättare material och anpassade program för de elever som behöver det. För att förstå vilken nivå 
eleverna ligger på och hur deras lärande ska utvecklas är de digitala verktygen ett bra 
hjälpmedel. Ju mer information läraren kan få fram om hur en elev förstår ett 
undervisningsmoment desto bättre kan läraren anpassa sin undervisning efter de behov eleverna 
har (Lundahl, 2014 s.113). Lärare 2 använder Google formulär för att ta reda på vad eleverna 
redan kan inom ett område i NO, till exempel kroppens sinnen. Google formulär sammanställer 
resultaten direkt på de frågor läraren valt att ha med i formuläret. Lundahl (2014, s.109) menar 
att genom att ställa ”rätt” frågor kan läraren locka eleverna till att berätta vad de kan. De 
sammanställda resultaten i lärare 2´s Google formulärundersökning visades upp i realtid på 
smartboarden så att eleverna fick en direkt respons på sina svar. Lärare 2 anser det vara en 
fördel för eleverna då de inte behöver vänta på resultatet utan klassen kan arbeta vidare direkt 
med det som behöver tränas mer på.  
 
Under observationen i lärare 1´s klassrum observerades att eleverna arbetade till synes effektivt 
och självständigt vid sina Chromebooks när de skrev faktatexter om meteorologi. Detta kan 
vara ett bevis på att eleverna blir mer engagerade i undervisningen, att motivationen ökar, när 
de får fler möjligheter till hjälpmedel i deras lärande. Lärare 1 menar att det skapar mer fokus 
hos eleverna när de får koncentrera sig på en dator, Ipad eller något annat digitalt verktyg. Detta 
tar Wiliams och Otrell-Cass (2017, s.103) upp i sin studie, att eleverna genom att använda 
digitala verktyg höll ett bättre fokus på den uppgift de höll på med. I intervjuerna kom det även 
fram att lärare 3 ser ett bättre resultat hos pojkar när de använder digitala verktyg. Detta beror 
enligt läraren på att pojkarna har sämre motorik än flickorna och att när de skriver med penna 
och papper så är det för energikrävande så pojkarna skriver bara det de absolut behöver och får 
inte chansen att verkligen visa sin kunskap. Lundahl (2014, s127) menar att om återkoppling 
ska generera ett ökat lärande så måste läraren ta reda på var eleven befinner sig i förhållande 
till de lärandemål läraren satt upp. Om då eleven bara skriver minsta möjliga så visar den ju 
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inte kunskapsmässigt var den befinner sig i förhållande till målen och det blir då svårt för läraren 
att lämna en relevant återkoppling som kan föra elevens lärande framåt. Om det stämmer att 
pojkar har det svårare motoriskt och om forskning visar samma resultat som dessa lärare hävdar 
skulle kunna, vid annat tillfälle, vara intressant att undersöka. 
 
Alla tre lärare använde sig av filmer i NO-undervisningen för att ge en bättre förståelse i de 
ämnen de arbetar med och för att tydliggöra naturvetenskapliga begrepp. Lärare 3 menar att 
film och även bildstöd hjälper de elever som behöver se och inte bara höra det de ska lära sig. 
Haug och  Ødegaard  (2015, s.641) menar att om lärarna har tydliga naturvetenskapliga 
nyckelbegrepp som lärandemål så hjälper det lärarna i deras bedömning och vägledning av 
eleverna. Vygotskij kom på idén om relationen mellan människor och artefakter och att högre 
mentala funktioner skapas beroende på vilka verktyg och tecken människor använder när de 
interagerar med omgivningen (Jakobsson 2012, s.155). James Wertsch som byggde vidare på 
Vygotskijs idéer menade att även digitala verktyg såsom datorer och smartphones är artefakter 
och att dessa då medierar vad och hur vi tänker (ibid s.155). Att ha olika praktiska moment och 
olika verktyg som ger en tydligare inlärning gynnar alla elever i klassrummet. Alla elever kan 
med de olika digitala hjälpmedlen få en individanpassad undervisning, precis som läroplanen 
förespråkar (Skolverket 2016, s.14).  

Eleven som ägare av sitt eget lärande 

Under de tre intervjuer som utfördes uttryckte alla tre lärare en positiv bild av att använda 
digitala verktyg. Eleverna blev mer delaktiga i sitt eget lärande. Intervjuerna visar att eleverna 
på ett enklare sätt kan ta ansvar för sitt eget lärande i NO genom att inhämta information 
självständigt med hjälp av digitala verktyg. Vid observationen hos lärare 1 svarade dock läraren 
själv på de frågor eleverna hade och bad inte eleverna att själva söka svaren. Detta kan ses som 
att läraren använde sig av scaffolding, att den mer kunnige personen ger den andre fysiskt 
och/eller intellektuellt stöd under tiden den tillägnar sig en viss förmåga ( van de Pol, Volman 
& Beishuizen, 2010 s.275; Säljö, 2015 s100-101). Detta hjälper dock inte eleven att ta ansvar 
för sitt eget lärande på det vis som lärarna svarade i intervjuerna. Williams och Otrell-Cass 
(2017, s.103) påvisar att eleverna genom att samarbeta med varandra med hjälp av digitala 
verktyg kan göra framsteg själva och att de inte behövde få löpande instruktioner för att komma 
vidare i sina uppgifter. Lärarna i denna studie berättar om hur de använder eleverna för att 
synliggöra varandras lärande för varandra då detta gör att eleverna tar sitt arbete mer på allvar 
när de känner att arbetet de gör används på riktigt. Enligt Chin och Teou (2009 s.1315, 1321) 
så är kamratrespons och diskussioner ett effektivt sätt för läraren att få eleverna att ta mer ansvar 
för sitt lärande i naturvetenskap. Forskning och resultatet från denna studie visar på samma sak, 
vilket ger stöd för att kamratrespons och diskussioner mellan elever är ett effektivt och mer 
verkligt sätt för eleverna att få diskutera sina arbeten. 
 
Under observationerna i ett av klassrummen där eleverna hade en-till-en satt eleverna vid sina 
datorer och arbetade. Lektionen gick ut på att eleverna skulle skriva en faktatext om atmosfären. 
Det var tyst i klassrummet, inte uttalat av lärare att det skulle vara tyst arbete, och alla elever 
skötte sitt eget. När eleverna hade frågor eller funderingar väntade de tills läraren kunde svara 
och störde inte sina klasskamrater. Detta har tolkats som att eleverna är motiverade men efter 
observationen var klar uppstod även en annan tanke om detta. Det verkade som att det inte 
förekom några spontana diskussioner mellan eleverna vilket kan leda till att läraren måste skapa 
mer uppstyrda diskussioner. Läraren ska guida klassrumsdiskussionerna genom att bygga på 
elevernas tidigare svar och genom att utmana deras idéer och svar kan läraren ge feedback och 
få eleverna att utveckla sitt tänkande (Chin och Teou 2009, s.1328). Genom att skapa 
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diskussioner istället för att guida de spontant uppkomna diskussionerna kan göra att läraren får 
svårare att utmana elevernas egna idéer. Det eleverna funderar på kanske aldrig kommer upp 
till diskussion och det ämne läraren skapar en diskussion runt kanske eleven aldrig haft en tanke 
runt. Ett tankesätt som inte står klart och tydligt i en bok. Det digitala verktyget ger större arenor 
att arbeta på, men också mer frågor och funderingar som läraren på något vis måste fånga upp. 
 
Två av lärarna hade smartboard i sitt klassrum, med hjälp av den tydliggjorde de enkelt målen 
med undervisningen i NO. Lärare 3 menar att det är viktigt att tydliggöra för eleverna vad som 
förväntas av dem för att de ska ha en möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Utan tydliga 
mål i den naturvetenskapliga undervisningen blir det svårt att ge bra och effektiv återkoppling 
vilket är viktigt om elevernas lärande ska gagnas (Haug and Ødegaard, 2015 s.641; Loughland 
och Kilpatrick, 2015 s.140).Det får inte vara oklart vilket syfte undervisningen i skolan har eller 
vad som leder till framgång i skolan (Lundahl, 2014 s.89). Wiliam och Leahy (2015, s.52) 
menar att innan läraren kan ge eleven feedback eller aktivera eleverna som läranderesurser för 
varandra eller som ägare av sitt eget lärande så måste de veta vart de är på väg. 

Motivation 

Att motivationen höjs hos eleverna när de använder digitala verktyg under NO-lektionerna är 
något alla tre lärare är överens om. Lärare 1 säger att eleverna vill komma fram och visa sina 
lösningar på uppgifter nu när de får göra det på en smartboard. Denna lärare menar även att 
motivation är ett av syftena med att hen använder digitala verktyg i NO-undervisningen. 
Shadreck (2015, s.91) och Williams och Otrell-Cass (2017, s.103) visar i sina studier att 
motivationen och engagemanget för NO ökar när eleverna har chansen att använda digitala 
verktyg. I två av skolorna har eleverna 1–1 vilket också är en motivationshöjare. En lärare säger 
” […] de är glada för sina Chromebooks […]. Så det tycker jag nog, det är inte svårt att motivera 
de här eleverna.” Fleischer (2013, s.34) menar att motivationen höjs när eleven äger sin dator 
(yttre motivation) men även möjligheten att presentera sitt material på ett snyggt sätt gör att 
eleven upplever sig vara mer engagerad. Resultatet av att eleverna känner sig mer engagerade 
i NO-undervisningen och presenterar sina resultat på ett snyggt och strukturerat sätt med hjälp 
av digitala verktyg kan vara att elevernas lärande synliggörs på ett tydligare sätt. 
 
Eleverna visar större motivation när de inte behöver använda papper och penna när det gäller 
att skriva texter och labbrapporter i NO-undervisningen enligt alla tre lärare, men även 
revidering av inlämnade texter efter att eleverna fått feedback behandlas med mer motivation 
nu än tidigare när texterna skrevs med penna och papper. Feedback ska bland annat ges för att 
lotsa eleverna in på rätt spår då de ofta inte har lärt sig det läraren avsåg att de skulle lära sig 
(Wiliam & Leahy 2015, s.133). För att återkoppling ska främja fortsatt lärande hos eleven är 
det viktigt att återkopplingen innehåller utförliga beskrivningar om hur eleven ska kunna 
förbättra sitt arbete. Men, återkopplingen ska inte bara vara rik på information utan den behöver 
också ske frekvent och vara en integrerad del av undervisningen (Lundahl 2014, s.128–129). 
Under de observationer som gjordes var det inte i något klassrum som observatören märkte av 
att det gavs frekvent återkoppling. Begreppet frekvent blir dock relativt, vad innebär frekvent? 
Flera gånger per lektion eller en gång per vecka? Genom att motivationen till att revidera sina 
texter har ökat menar lärare 2 att eleverna kommer längre i sin kunskapsutveckling. Kluger och 
DeNisi (1996) menar att åtta saker kan hända när en elev får återkoppling men bara två av dessa 
saker är önskvärda. De önskvärda reaktionerna är att eleven anstränger sig mer och att 
ambitionen hos eleven ökar. Ingen av lärarna nämner dock att de märkt av de icke önskvärda 
sakerna som Kluger och DeNisi (1996) hävdar kan hända, till exempel att eleven struntar i den 
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feedback den får, besluta att målet är för lätt, att minska ambitionen eller besluta att målet är 
för svårt och därför strunta i feedback. 

Sammanfattande slutsatser 

Lärarna i studien beskriver att digitala verktyg är viktiga för att kunna stödja elever med olika 
behov. Lärarna ges möjlighet att med hjälp av digitala verktyg stötta både elever i svårighet 
som har till exempel läs- och skrivsvårigheter men även elever som har lätt att lära och som 
behöver större utmaningar. Lärare 3 menar även att det med hjälp av digitala verktyg har blivit 
lättare för pojkar att synliggöra sin kunskap då det inte är lika energikrävande att skriva med 
digitala verktyg som att skriva med penna och papper. Digitala verktyg används också för att 
tydliggöra naturvetenskapliga begrepp. Tydliga naturvetenskapliga nyckelbegrepp som 
lärandemål hjälper lärarna i deras vägledning av eleverna (Haug och Ødegaard 2015, s641). 
Digitala verktyg hjälper eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande genom att de på ett enkelt 
sätt kan inhämta information självständigt. Att tydliggöra lärandemålen är även det en viktig 
aspekt för att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Om de inte vet vad som 
förväntas av dem blir det svårt för dem att ta ansvar för lärandet. Digitala verktyg är även en 
motivationshöjare bland eleverna. Lärare 1 berättar att eleverna nu vill komma fram till 
smartboarden och visa upp sina resultat. Eleverna har blivit mer motiverade och synliggör 
samtidigt sitt lärande när de använder digitala verktyg. 

Förslag på fortsatt forskning 

Då det inte finns så mycket forskning om att använda digitala verktyg för formativ bedömning 
så vore det intressant att fortsätta forska om det. Det finns uppenbarligen många olika sätt att 
använda digitala verktyg för att bedriva formativ bedömning och det finns många digitala 
verktyg redan idag som är anpassade för att synliggöra elevers lärande så att formativ 
bedömning kan ske. I denna studie är alla tre lärare duktiga på att använda digitala verktyg men 
enligt en studie av Dawson (2008, s.208) visar att lärarutbildningen inte ger lärarna en 
tillfredsställande kunskap inom digitala verktyg, det är något som vore intressant att forska mer 
om. Varför förhåller det sig på det viset?  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till lärare 
 
Information om undersökning gällande hur digitala verktyg kan användas för att 
synliggöra och stödja elevers lärande i naturvetenskap 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Undersökningen är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
grundskollärare vid högskolan Dalarna. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om 
hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers lärande i 
naturvetenskap i årskurs 4–6. Mina frågeställningar kommer att vara:  

 Hur används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet för att synliggöra samt 
stödja elevernas lärande i naturvetenskap? 

 Hur beskriver lärare i årskurs 4–6 digitala verktygs betydelse för att synliggöra samt stödja 
elevers lärande i naturvetenskap? 

 
Elevers användning av digitala verktyg både på fritiden och i skolan har ökat. Att som lärare 
få kunskap om hur dessa verktyg kan användas för att synliggöra och stödja lärandet hos 
eleverna formativt är något som känns aktuellt i dagens IT-samhälle. Det finns dock inte så 
mycket forskning inom området vilket gör att syftet med denna studie, att få ökad kunskap om 
hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers lärande i 
naturvetenskap i årskurs 4–6, känns motiverat och viktigt. 
Som metod för att samla in data i syfte att besvara frågeställningarna kommer kvalitativ 
intervju och klassrumsobservation att användas. I undersökning kommer fyra NO-lärare och 
deras klasser att ingå. Läraren kommer att intervjuas och sedan kommer en NO-lektion att 
observeras. Urvalet har skett med tanke på syftet med undersökningen och dess 
frågeställningar. Att just du tillfrågas att delta är att du arbetar som NO-lärare och därför 
passar in i urvalsgruppen. 
Om du väljer att delta i undersökningen önskar jag intervjua dig under cirka 30–45 minuter 
samt observera dig under en av dina NO-lektioner i vilken någon eller några former av 
digitala verktyg används, exempelvis dator, surfplatta, Google drive eller Google dokument. 
När examensarbetet är klart kommer du erbjudas att ta del av resultatet. 
Intervjuerna kommer att spelas in genom ljudupptagning och transkriberas. Hantering av 
insamlad information kommer att ske enligt forskningsetiska regler och 
dataskyddsförordningen. Den information som lämnas kommer att förvaras och behandlas på 
ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av den. Resultatet kommer att redovisas på ett 
sådant sätt så att ingen deltagare kan identifieras. Redovisning av resultatet kommer att ske i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När examensarbetet är godkänt kommer all 
inhämtad information att förstöras. 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering. 
Härmed tillfrågas du att delta i denna undersökning. Meddela mig gärna via mail om du är 
villig att delta. 
  



   

 

 
Ansvariga för undersökningen är Jon Älvebjörk (student) och Lena Skoglund (handledare). 
Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
Student: Jon Älvebjörk   Handledare: Lena Skoglund 
V15joalv@du.se   lsk@du.se 
070-xxx xx xx    023-77 80 68 
  



   

 

Bilaga 2  
Informationsbrev till vårdnadshavare 

 
Information om undersökning gällande hur digitala verktyg kan används för att 
synliggöra och stödja elevers lärande i naturorienterande ämnen. 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
Undersökningen är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
grundskollärare vid högskolan Dalarna. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om 
hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers lärande i 
naturorienterande ämnen (NO) i årskurs 4–6. 
Elevers användning av digitala verktyg som exempelvis datorer och smarta telefoner har ökat, 
både på fritiden och i skolan. Att som lärare få kunskap om hur dessa verktyg kan användas 
för att synliggöra och stödja lärandet hos eleverna känns aktuellt i dagens IT-samhälle. Det 
finns dock inte så mycket forskning inom området vilket gör att syftet med denna studie, att få 
ökad kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers 
lärande i NO i årskurs 4–6, känns motiverat och viktigt. 
Som metod för att samla in data för att kunna besvara frågeställningarna kommer intervju och 
klassrumsobservation att användas. I undersökning kommer fyra NO-lärare och deras klasser 
att ingå. Läraren kommer att intervjuas och sedan kommer en NO-lektion att observeras. 
Observationen kommer INTE att spelas in vare sig med bild eller ljud. Dock kommer 
anteckningar att föras gällande hur läraren använder digitala verktyg för att synliggöra och 
stödja elevernas lärande i NO. Hantering av insamlad information kommer att ske enligt 
forskningsetiska regler och dataskyddsförordningen. Den information som inhämtas kommer 
att förvaras och behandlas på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av informationen. 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen deltagare kan 
identifieras, det innebär att namn på skola, lärare eller elever inte kommer framgå. 
Redovisning av resultatet kommer att ske i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När 
examensarbetet är godkänt kommer all inhämtad information att förstöras. 
Deltagandet är helt frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sin medverkan utan 
närmare motivering. 
Ansvariga för undersökningen är Jon Älvebjörk (student) och Lena Skoglund (handledare). 
Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
Student: Jon Älvebjörk   Handledare: Lena Skoglund 
V15joalv@du.se   lsk@du.se 
070-xxx xx xx   023-77 80 68 
     JA     NEJ 
Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i undersökningen      
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Bilaga 3 

Intervjuguide 

 
 Beskriv syftet med intervjun. Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur digitala 

verktyg kan användas för att synliggöra och stödja elevers lärande i naturvetenskap i 
årskurs 4–6. Syftet med intervjun är att uppfylla syftet med studien. 

Hur används digitala verktyg i det naturvetenskapliga klassrummet för att synliggöra samt 
stödja elevernas lärande i naturvetenskap? 
Hur beskriver lärare i årskurs 4–6 digitala verktygs betydelse för att synliggöra samt stödja 
elevers lärande i naturvetenskap? 
 Är det okej att jag spelar in intervjun? 

Inledande frågor: 
 Hur länge har du arbetat som lärare? 
 Vilken/vilka årskurser undervisar du idag? 
 Vilken utbildning har du? Inom NO, fortbildning, osv… 

Digitala verktyg: 
 Hur definierar du vad som menas med digitala verktyg/digitala läromedel? 
 Vilka digitala verktyg använder du/eleverna i NO-undervisningen? 
 I vilket syfte använder du digitala verktyg i din undervisning? 
 Hur har digitala verktyg ändrat ditt sätt att arbeta inom NO? 

 
Tydliggöra lärandemål: 
 Använder du digitala verktyg för att tydliggöra lärandemålen för eleverna? Kan du ge 

exempel från din egen undervisning? 
 Hur använder du digitala verktyg för att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande 

till målen? 
o Om dv inte används: varför? Är det ett aktivt val att inte använda dv? 

Synliga tecken på lärande: 
 Hur använder du digitala verktyg för att ta reda på vad eleverna redan kan inom NO? 

Återkoppling: 
 Hur använder du digitala verktyg för att ge återkoppling om elevernas prestationer? 

o Ges eleven tid till att arbeta vidare med materialet efter återkopplingen så att 
lärandet förs framåt? 

Kamratbedömning: 
 Hur aktiverar du eleverna som lärresurser för varandra med hjälp av digitala verktyg? 

o Får eleverna ge varandra feedback? 
 När? Hur? 

Eleven, ägare av sitt eget lärande: 
 Hur får du eleven att ta ansvar för sitt eget lärande inom NO med hjälp av digitala 

verktyg? 



   

 

o Ge gärna exempel. 

Styrdokument 
 Använder du/eleverna digitala verktyg i samband med utförandet av systematiska 

undersökningar?  
o Kan du ge exempel? 
o På vilket sätt upplever du att digitala verktyg kan stödja elevers möjlighet att 

utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar?  
o Om nej, varför inte? 

 Hur använder du digitala verktyg för att synliggöra begrepp och fenomen inom NO? 
o På vilket sätt upplever du att digitala verktyg kan stödja elevers lärande av 

naturvetenskapliga begrepp och fenomen? 

 
Övrigt: 
 Vilka möjligheter ser du med användningen digitala verktyg i NO-undervisningen? 

Exempelvis: Bedömning? Återkoppling? Kamratbedömning? 
o Hur tänker du att digitala verktyg skulle kunna användas på ett bättre sätt i 

NO-undervisningen? 
 Vilka utmaningar/hinder ser du för att integrera digitala verktyg i NO-undervisningen? 

till exempel tillgång till DV, egen kunskap, kulturen på skolan osv. 
 Har du något mer att tillägga? 

  



   

 

Bilaga 4 
 

Observationsprotokoll 
 

Lektion:  Antal elever: 
 

 Vad handlar lektionen 
om (ämnesinnehåll, 
förmågor)? 

 

 Vilka digitala verktyg 
används? 

 Är det elev eller lärare 
som använder dv? 
Båda? 

 I vilket sammanhang 
används dv? 

 

Tydliggörs lärandemålen med 
hjälp av digitala verktyg? 

 I sådana fall hur? 

 

Sker återkoppling med hjälp 
av digitala verktyg? I sådana 
fall hur? 
 
Hinner eleven tillgodogöra sig 
återkopplingen? 

 



   

 

Förekommer 
kamratbedömning? 

 

Ges eleven chans att ta ansvar 
för sitt eget lärande? 

 

Övrigt av intresse kopplat till 
dv. Exempelvis: 

 Koppling till kursplan. 
 Förmågemål. 
 Naturvetenskapligt 

innehåll. 

 

 
 
 
 


