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Sammanfattning   
Denna studie behandlar lärares syn och inställning i användningen av digitala verktyg inom 

naturvetenskapsundervisningen. Flera forskare har kommit fram till att digitala verktyg i 

undervisningen visar på positiva effekter vid inlärningen hos eleverna. Forskning visar dock på 

vikten av att ha både kunskap och tillgång för att detta ska ge resultat. Skolverket (2016) anser att det 

är viktigt att samtliga elever och lärare ska få möjligheter att ta del av IT. Skolverket (2016) visar bland 

annat att de ämnena som mest använder sig av digitala verktyg i underviningen är svenska och 

samhällskunskaps ämnen. Tidigare forskning visar också att det skiljer sig på skolorna vilken tillgång 

de har till IT-medel. Det här examensarbetet lyfter hur lärare inför digitala medel i 

naturvetenskapsundervisningen samt vilken syn de har inom det. Genom kvalitativa observationer 

och intervjuer har 5 lärare från 4 olika skolor inom blandade årskurser 1-3 deltagit. Resultatet pekar 

mot att samtliga lärare använder någon form av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. 

Under intervjuerna framkommer att 4 av 5 informanter använder de digitala verktygen på liknande 

sätt där samtliga anser att verktygen underlättar deras arbete och motiverar eleverna. Samtliga lärare 

är medveten om varför varför inte de väljer att använda digitala verktyg i undervisningen.  
 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, Ipad, Naturvetenskap, Grundskola, IT  
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1. Inledning  
Inom skolväsendet idag förespråkar skolverket (2011) att elever ska ges möjligheter till en 

undervisning som ska vara individanpassad samt innefatta fler lärostilar. Dagens läroplan säger att 

varje enskild elev ska få möjlighet att finna sin unika egenart och aktivt kunna delta i samhällslivet 

(skolverket, 2011). Eftersom vi lever i ett samhälle där tekniken går framåt i snabb fart bör skolan 

arbeta med att hålla jämn takt med den digitala utvecklingen. Elever behöver få möjligheter till 

kunskap att hantera digitala verktyg som finns idag, samt förstå hur det digitala samhället fungerar. 

Utifrån det behövs engagerade, motiverade och utvecklingsintresserade pedagoger som ger barnen de 

verktyg som krävs. 

 

Användandet av digitala verktyg i undervisningen är något som ligger i mitt intresse och jag anser att 

det gynnar både mig som lärare samt eleverna. På de skolor jag arbetat eller haft VFU så har flertalet 

lärare förespråkat verktygens funktion i undervisningen. Jag har också upplev att det finns lärare som 

inte har samma engagemang att införa IT i undervisningen. De pedagogerna har oftast inte en 

pedagogisk tanke bakom införandet vilket inte har lett till något givande resultat för eleverna. Då jag 

också sett att det skiljer sig i tillgångarna på digitala medel så skulle det vara intressant att undersöka 

hur lärarna ställer sig till digitala verktyg sam hur de arbetar med det befintliga.  

 

Jag har själv erfarenheter med barn med olika diagnoser och upplever att införandet av digitala 

verktyg för eleverna gynnar dem utifrån fler aspekter. Dels kan det vara som belöning men också som 

en motiverande faktor för deras inlärning. De digitala verktygen ger också eleverna fler möjligheter 

att uttrycka sig och visa sin kunskap utifrån sitt eget intresse.  Eftersom detta är mitt slutgiltiga arbete 

på lärarutbildningen så ville jag undersöka hur det faktiskt ser ut i praktiken samt på vilket sätt lärare 

använder sig av digitala verktyg. Detta för att jag själv också ska kunna få mer inblick hur man som 

lärare kan införa olika digitala verktyg i undervisningen inför min kommande roll som lärare.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer en bakgrund till digitalisering att ges. Första delen kommer behandla aktuell 

syn på digitaliseringen i samhället, vidare kommer en förklaring på aktuella begrepp, fortsatt lyfts 

digitaliserade utvecklingen i samhället och inom skolan. Avslutningsvis forskning inom olika studier 

samt litteratur gällande digitala verktyg och IT.  

2.1 Definition av begrepp 

2.1.1 Övergripande begrepp  

Digitala verktyg – ett redskap som används exempelvis dator, smartboard, projektor, skrivplatta och 

Ipad. 

IKT– Informations- och Kommunikationsteknik  

IT- Informations Teknologi  

2.1.2 Digitala program 

PowerPoint – Ett stöd för något som man vill berätta, programvara där man kan klistra in bilder, 

texter och filmer.  

Kahoot – Ett frågesportsspel via en webbtjänst, varje spelare har en egen inloggning. Lärare kan själva 

konstruera egna frågor inom ett ämne eller använda färdiga spel.  

Plickers – Ett responsverktyg som utgår från en webbsida och en app. Fungerar så man kan ställa 

frågor med olika svarsalternativ som man vill veta vad eleverna tycker eller kan om.  

Skype – Samtalstjänst via webben som hjälper dem som har svårt att skriva.  

 

2.1.3 Digitala verktyg 

Ipad – en surfplatta eller en portabel pekdator.  

Projektor- en apparat som används för att visa stora bilder genom att ett objektiv projicerar en belyst 

bild på en duk eller vägg.  

Skrivplatta – digital enhet endast för skrivspråket.  

2.2 Digitaliserad utveckling i samhället 

Digitaliseringen i samhället kommer över oss vare sig vi vill eller inte anser Tomas Kroksmark 

professor i pedagogik och ansvaring för akademin i skolnära forskning och utveckling vid högskolan i 

Jönköping. Han menar att det i dessa förändringsprocesser är lätt att uppleva kris och vilsenhet. Det 

kommer in nya metoder, ny forskning och politikers anspråk på att det behövs förändringar, vilket 

bidrar till en känsla av att vilja gå tillbaka till något man en gång var trygg med. Men detta är något 

som vi alla vet är ett omöjligt återvändande. De som ingår i denna förändringsprocess anser 

Kroksmark är lärare, rektorer, forskare i pedagogik och didaktiker samt filosofer. Dessa personer är de 

som bär ansvaret till att införa och förhålla sig till i utbildningsystemet.  Behovet av att hitta en 

gemensam plattform för kunskapsproduktion mellan forskare och skolans lokala praktik är angeläget 

i dagens samhälle (Kroksmark 2009).  

 

En viktig aspekt att se över i dessa digitaliserade tider är lärares kompetens och vad som är värt att 

lära sig i skolan samt hur man bäst kan förstå och beskriva det digitaliserade lärandets mysterium. En 
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självklar kunskapsgrund som tidigare överförts mellan lärare och elever har idag också övergått till att 

eleverna söker kunskap och information via nätet vilket gör att man kan få alternativ synpunkt. Den 

virituella världen har blivit så påtaglig och vardaglig att vi kliver i och ur den världen helt naturligt 

och oreflekterat. Vi ställs inför nya utmaningar i utbildningsystemet. Något som behöver betonas i 

detta flöde av digitalinformation är bildningsfrågan. Elever behöver utveckla digitalkompetens och 

där man kan förhålla sig till omvärlden. Det är viktigt att kunna veta, förstå och klara sig i ett 

demokratiskt och högteknologiskt samhälle både i arbetslivet och i vardagslivet. Vi behöver 

kompetens till att veta hur tekniken fungerar. Författaren ställer sig frågandes till om vi verkligen vill 

ha en virituell skola, om det en är möjligt. Han menar att införandet av teknologi för information 

medför utmaningar till förändring där man måste tänka i andra banor och finna andra alternativ som 

kan vara mer utmanande och provocerande (Kroksmark, 2009).  

 

Vi lever idag i en mer utvecklad digitaliserad värld där tekniken snabbt går framåt. Det leder det i sin 

tur att det ställs mer krav på människan att förhålla sig i det digitala samhälle vi lever i. Det sätts 

större krav och förväntningar på skolväsendet till att ge berörda parter inom skolan den komptens 

som behövs för att kunna aktiv delta i det allt mer digitaliserade arbets- och samhällslivet. Regeringen 

har förtydligat och förstärkt skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens 

(Regeringskansliet, 2017).  

 

Gustav Fridolin, utbildningsminister i Sverige, lyfter en viktig aspekt där han menar att oavsett vilken 

skola eller lärare man har ska varje elev få med sig kunskaper att förstå och kunna påverka världen. 

Ett första beslut som Gustav Fridolin tar upp handlar om att be skolverket tillsammans med forskare 

ta fram en samlad IT-strategi för skolan. Han anser att det skulle stärka jämlikheten i skolsystemet och 

elevernas förberedelser för arbetslivet och demokratin (Regeringskansliet, 2017). 

 

Bostad och – digitaliseringsminister Peter Eriksson anser att skolan måste bli bättre på att ge elever 

förutsättningar och möjligheter att kunna delta aktivt i samhället. Det är viktigt att alla får 

förutsättningar att vara en aktiv medborgare där de kan vara delaktiga i en digitalisering som 

förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att vara (Regeringskansliet, 2017). Nedan är en 

sammanfattning som avser ändringarna som ska tillämpas den 1 juli 2018:  
 

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och 

matematik 

• att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga 

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital 

teknik 

• att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

• att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster 

• att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle 

 

Generella förtydliganden i läroplanerna:  

• Ny lydelse i skolans uppdrag: Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
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digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.  

 

• Ny riktlinje i skolans arbete med normer och värden: Alla som arbetar i skolan ska i arbetet med normer och 

värden uppmärksamma både de möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.  

 

• Ny lydelse under rektorns ansvar: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

 

Nya skrivningar under ”Centralt innehåll” i enskilda kursplaner i grundskolan Kursivt nedan indikerar 

nya formuleringar. 

I de naturorienterande ämnena; biologi, fysik och kemi  

• I respektive ämnes metoder och arbetssätt i årskurs 7–9; bland annat hur simuleringar kan användas som stöd vid 

modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.  

• I respektive ämnes metoder och arbetssätt i årskurs 7–9: Källkritisk granskning av information och argument som 

eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till ämnet, såväl i digitala som i andra medier 

(Regeringskansliet, 2017).  

 

2.3 Digitaliserad utveckling inom skolan  

Skolverket har fått i uppdrag att främja utvecklingen och användandet av IT i skolan. Sedan 

satsningen startade 2006, arbetar skolverket bland annat med stöd till pedagogiskt användande av IT 

och undervisning i källkritik samt säker internetanvändning. I de nya reviderade styrdokumenten 

tydliggörs att elever ska ha rätt till kostnadsfri tillgång till läroverktyg som ska vara för en tidsenlig 

undervisning, samt att de ska få den digitala kompetens som de förväntas uppnå i det. Skolverkets 

satsning innefattar också kompetensutveckling kallad PIM som är en modell som lärare, förskolärare 

och skolledare fått tagit del av som kompetensutveckling. Skolverket har sett att användingen av 

surfplattor ökat bland yngre elever. De har också sett ökat intresset bland lärare och skolledare i att 

delta i olika former av konferenser och seminarer som har fokus på utveckladet av en undervisning 

inom IT”( Skolverket, 2013). 

 

När skolinspektionen 2012 presenterade resultat från kvalitetsgranskningen hur IT användes inom 

olika skoämnen, visar resultat att satsningen inte följts. Skolverket konstaterade att inköpen av IT-

utrustning i många fall inte användes som stöd i det pedagogiska arbetet vilket skulle gynna elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. De kunde också se att skolledningen inte varit aktiva i att styra 

användningen av IT på ett aktivt sätt i undervisningen. Lärarnas behov av kompetensutveckling i 

användandet av IT i undervisningen hade heller inte tillgodosetts (Skolverket, 2013). 

 

Utifrån resultatet från skolinspektionen granskning så fanns det stora skillnader gällande tillgång till 

surfplattor och datorer. I de högre årskurserna var tillgången bättre, men ju lägre ner i 

åldersgrupperna man kommer desto sämre tillgång på IT-utrusning fanns det. Även om det skett en 

ökning sedan 2008 så var skillnaderna stora, framförallt mellan kommunala skolor och privata 

friskolor. Det är tydligt att elever i både skola och förskola ges olika förutsättningar. Utvecklingen mot 

att lärare behöver kompetensutveckling inom användandet av IT där de ska få möjlighet till mer 

kunskap har förbättrats. Däremot visar behovet av kompetensutveckling fortsatt vara ett 

utvecklingsområde. Vissa lärare upplever att de har relativt bra IT- kompetens, men att det finns en 

del lärare som fortfarande upplever att de har mindre bra. Något som lärare anser var ett 
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utvecklingsområde är kompetensen i hur de ska använda IT-utrustningen som ett pedagogiskt 

verktyg för att förebygga kränkningar. Lärare upplevde också att det fanns ett behov att få mer 

praktisk kompetensutveckling för att kunna använda IT på rätt sätt inom presentationer, 

administration och liknande. En utvecklings faktor som ansågs behöva ses över var att många lärare 

saknade tillräcklig kompetens att kunna anpassa IT-verktyg för elever med särskilt behov av stöd 

(Skolverket, 2013). 

 

 Användningen av IT i undervisningen ligger högst inom ämnena svenska och samhällskunskap. 

Inom matematik de naturorienterade ämnena, teknik och engelska är att användingen av IT 

fortfarande låg. Man kan inte se någon skillnad sedan senaste undersökningen. Skolverket klassade 

detta som ett diskussionsområde om detta är en acceptabel nivå, trots tydligare skrivningar gällande it 

i styrdokumenten. Även om det fanns stora skillnader mellan skolor så var det en viktig del att se över 

och utveckla (Skolverket, 2013). Skolverket har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2011 i uppdrag 

att:    

 
”Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av 

uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-

användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete 

med hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, 

nästa gång senast den 15 april 2013 ”( Skolverket, 2013) 

 

Skolverkets plan in för kommande år handlar om att de ska ske en bättre IT-uppföljning. Det ska 

finnas kontinuerliga uppföljningar inom användningen av IT samt IT-kompetensen inom 

verksamheterna (Skolverket, 2013).  Förutsättningar som krävs för att kunna genomföra undervisning 

med IT-utrustning kräver att det finns tillgång till digitala verktyg. Från föregående granskning är det 

fortfarande så att alla lärare inte har tillgång till egen dator på arbetet. Resultatet visar dock att det 

skett en större förändring men att det fortfarande finns skillnader. I grundskolan saknar 6 av tio lärare 

datorer under lektionstid (Skolverket, 2013). 

 

Skolverket lyfter också tillgången till IT-support bristande på skolorna. Lärare upplevde att de i 

mycket liten grad har tillgång till teknisk it-support. De lärare som upplevde sin egen IT-kompetens 

som högre ansåg att det it-supporten är tillräcklig. Lärare på fristående skolor ansåg att den tekniska 

it-supporten hjälper till omgående och att de har tillräcklig tillgång till IT-support”( Skolverket, 2013). 

 

Lärare uppgav att de ofta använder IT-verktygen till att söka information och referensmaterial till 

uppgifter eller prov. Det är färre lärare som använder stöd av IT när det kommer till presentationer till 

lektioner. Lärare på friskolor använder IT oftare än lärare på kommunala skolor (Skolverket, 2013).  

 

Majoriteten av lärare ansåg att IT ger dem bredare förutsättningar till att anpassa undervisningen för 

olika behov bland eleverna. De ansåg också att det fanns större möjlighet att anpassa undervisningen 

för elever som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2013). Lärare i grundskolan såg IT som ett 

betydelsefullt verktyg. De menade på att IT gynnade elevernas motivation för skolarbete samt 

stimulansen för deras inlärning (Skolverket, 2013). 
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2.4 Senaste utvecklingen inom digitaliseringen av skolan  

Nya rapporter från skolverket visar att det skett förändringar sedan 2012. Fler skolor har bättre 

tillgång till IT-verktyg och det har skett en kraftig ökning. Fler skolor har fått tillgång till fasta 

dataprojektorer. Nuvarande skolor och huvudmän satsar på att kunna ge varje elev möjlighet till egen 

tillgång till en dator eller surfplatta. Fortfarande visar resultatet på att elever i grundskolan som ska ha 

tillgång till surfplatta är 6 av 10. En större skillnad gällande tillgången till surfplattor har ökat från att i 

grundskolan haft surfplatta till 4,8 elever. Både elever och lärare använder sig mer av IT i skolan. 

Resultat visar fortfarande på att de ämnen som IT används mest inom är svenska och 

samhällskunskap (Skolverket, 2016). 

 

Även om det skett en ökad tillgång till digitala enheter så är det fortfarande ojämnt fördelat bland 

eleverna i grundskolan. Den största trenden är att fler väljer att använda surfplattor framför datorer. I 

grundskolan är bärbar dator den vanligaste enheten men andelen surfplattor också fått en snabb 

ökning (Skolverket, 2016). 

 

Lärares uppfattningar gällande sin egen IT-kompetens ligger kvar på ungefär samma nivå som 2012. 

De anser att det fortfarande finns ett stort utvecklingsbehov av kompetensutveckling inom IT. Trots 

ökningen upplever många skolor att investeringsbehovet av IT är stort. Många lärare anser att 

internetuppkopplingen är en faktor som inte fungerar som de skulle vilja. På nästan alla skolor ska det 

finnas tillgång till teknisk IT-support. Något som lärare anser begränsar dem i användingen, samt som 

kan påverka deras undervisning är när IT krånglar. Flertalet lärare i grundskolan anser fortfarande att 

supporten inom IT inte är tillräcklig (Skolverket, 2016).  

 

 Lärare anser att det finns stora behov av kompetensutvecklings område kring användingen av IT som 

pedagogiskt verktyg samt kring de grundläggande datorkunskaperna. Sedan 2012 har däremot 

lärarnas kompetens i användningen av IT-verktygen för elever med särskilt stöd ökat (Skolverket, 

2016).  

 

Det är stora skillnader av IT-användningen från 2012. I årskurserna 1-6  har ökningen i användandet 

av datorer och surfplattor ökat. På grund av ökningen där fler elever fått tillgång till digitala verktyg 

är källkritik en viktig faktor att förhålla sig till. Som lärare behöver man få med i undervisningen att 

eleverna ska bli källkritisk (Skolverket, 2016).  

 

Sedan 2012 har utvecklingen lett till att de flesta grundskollärare har tillgång till en egen personlig 

dator, samt att antalet surfplattor per elev har ökat i grundskolan (Skolverket, 2016).  

2.5 Läroplanens syfte inom naturvetenskap  

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv 

och sin omvärld. Syftet med att få kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena handlar om att 

människan ska få redskap till att själv kunna påverka sitt eget välbefinnande, samt att vara delaktig i 

påverkan till en hållbar utveckling (Skolverket 2011).  
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De naturvetenskapliga ämnena innefattar biologi, fysik och kemi. Inom biologi, kemi och fysik ska 

undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga till att granska information, 

kommunicera och ta ställning gällande olika förhållanden. Eleverna ska kunna systematsikt göra 

undersökningar, använda olika begrepp, modeller och bland annat kunna beskriva och förklara olika 

samband i naturen, samhället, människan (Skolverket, 2011).   
 

2.6 Tidigare forskning 

2.6.1 IT- och lärande  

I tidskriften Journal of Research in Teacher Education ges en inblick i den befintliga forskningen kring IT 

och lärande som lyfter exempel på frågor, diskussioner och resultat som förekommer. Ariklarna 

innefattar hur IT används idag, olika undervisningsförsök och resultat av utvärdering av dessa, olika 

problem som kan uppkomma på en övergripande nivå men också på klassrumsnivå (Bergqvist 2005).  

 

I artikeln IT och lärande- i skola och lärarutbildning lyfter författaren Bergqvist (2005) organisationen 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) som nämner tre viktiga 

villkor för att effektivt utnyttja IT för att förbättra lärandet. UNESCO:s dokument är av politisk natur. 

Man anser att elever och lärare måste få tillräckligt med digital teknik och internet i klassrummet, 

meningsfullt innehåll av hög kvalité ska vara tillgängligt samt att lärarna måste ha kunskaper och 

kompetens att använda de nya digitala verktygen och resurser för att hjälpa alla elever till en hög 

akademisk nivå (Bergqvist 2005).  

 

Författaren tar också upp att den vanligaste kommentaren gällande IT i undervisningen är att det är 

motivationshöjande. Det brittiska utbildningsministeriet ifrågasatte detta och genomförde därför en 

undersökning som visade på att lärare och elevers användande av IT ledde till positiva effekter på 

motivationen. De kom fram till att IT- användandet gav positiva effekter när det användes för att 

stödja skrivandet, forskande verksamhet och prestationer av olika slag, att användningen fokuserade 

på både undervisning och lärande samt att både pojkar och flickor motiveras av IT i undervisningen. I 

denna rapport lyfte de också att det inte bara räcker med att införa datorer i undervisningen det måste 

finnas en IT-medveten pedagog för att nå positiva resultat (Bergqvist 2005).  

 

Bergqvist (2005) ger också en inblick i andra forskningsresultat vilket som pekar på positiva effekter 

där IT har stor potential i utbildningen. Däremot menar han på att det finns vissa forskare som påstår 

på att IT inte har påverkat skolan så mycket som det skulle kunna göra. Bergqvist (2005) nämner 

bland annat forskaren Fluck (2003) som menar att lärare inte är tillräckligt medvetna om IT-baserade 

verktyg och möjligheter för kontinuerlig bedömning och utvärdering. Författaren lyfter också 

forskaren Robersson (2003) som pekar på att lärare tvingas till att använda IT i sin undervisning utan 

vetskapen om varför. Robertsson (2003) menar att denna utveckling drivs av okritisk inställning till 

teknik som forskaren kallar för ”technopositivism” (Bergqvist 2005).  

 

Bergqvist (2005) presenterar vidare forskaren Prensky (2001) som menar att de digitala medlen som 

idag finns är en naturlig del i barnens vardag. Forskaren funderar kring om detta är en 

generationsfråga som kommer lösa sig under de kommande åren och att vi måste ta tag i frågan hur 
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man ska förhålla sig till de digitala vägarna som finns så vi inte lämnar barnen till att själva utbilda sig 

(Bergqvist 2005).  

 

Under alla år har människan kunskaper överförts mellan generationer genom berättande och 

memorerande, anser Bertil Roos (2005). I artikeln Exemination och det lärande samhället tar han delvis 

upp om vad tekniken bidragit med när det kommer till förändringar för oss i vår vardag.  Idag finns 

flera artefakter som hjälper och underlättar för oss i olika situationer. Vi har bland annat telefoner, 

miniräknare och datorer som förändrar vad vi behöver lära samt på vilket sätt. Idag finns inte samma 

behov att överföra kunskap som tidigare. Numera lagras kunskaper i stor utsträckning utanför 

människan i forma av tidningar, databaser och tidskrifter. Roos (2005) påtalar däremot att vi behöver 

utveckla kunskaper om hantering av kunskap. Det handlar om hur vi exempelvis söker information, 

organiserar den, använder den för analys samt kunskapen om hur vi ska vara källkritiska. Författaren 

nämner dock att förändringen av nya artefakterna inte har påverkat dagens metoder för undervisning 

och lärande i sälskilt stor utsträckning. Lärare fortsätter att mekaniskt överföra kunskaper som 

tidigare (Roos, 2005).  

 

Roos lyfter också Säljö (2002) som menar att den nya tekniken skapar ett lärvänligt förhållningssätt 

där vi tillåts göra fel och upprepa utan att den tröttar. Roos (2005) uttrycker att sättet att överföra 

kunskaper framstår som otidsenligt. Formerna för undervisningen behöver anpassas utifrån 

samhällets förändringar. Han menar på att kunskap inte handlar om fakta utan om förståelse. De 

redskap och verktyg som idag finns är långt ifrån människans egna biologiska förmåga. Säljö (2002) 

menar utifrån det att det är viktigare att vi människor får kunskaper om hur vi ska lära. Förmågan att 

behärska eller approbera artefakter ligger i därför i högre utsträckning (Säljö, 2002). 

 

Något som Roos (2005) indikerar är att lärare ska vara vägledare, ha förmågan att inspirera och guida 

elever i sitt lärande. En lärare kan inte alltid svara på rätt och fel, han menar att det inte handlar om 

den mentala kapaciteten utan mer om hur problem ska lösas och hur olika situationer ska hanteras.  

Författaren anser också att eleverna lär sig bättre när de själva tvingas konstruera kunskapen istället 

för att bli undervisade. Lärarna är de som sitter med verktygen och ska kunna tillhandage eleverna 

dem i lärandeprocessen (Roos, 2005).  

 

I artikeln Skrivandet, nya media och skrivstöd hos grundskoleelever skriver författarna Hård af Segerstad & 

Sofkova Hashemi (2005) om hur den nya tekniken påverkar inlärningen av skriftspråket och hur man 

kan använda den aktuella tekniken som ett bättre stöd i undervisningen. Författarna menar att 

skriftspråkets roll tydligt har förändrats under de senaste åren i takt med de nya informations- och 

kommunikationsmedier. De lyfter att den nya tekniken gör det enklare att arbeta och skapa text för att 

kommunicera (Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi, 2005). 

 

Eva Skåreus (2005) skriver i sin artikel Du sköna nya värld om vår tid som en revolutionerande 

utvecklingstid tack vare datorn. Hon anser att den utvecklingen vi befinner oss i när det kommer till 

teknikutvecklingen går framåt i hög hastighet. Författaren presenterar informationsprofessorn BO 

Dahlbom som både har ett maktperspektiv och kritiskt förhållningssätt till tekniken. Han menar på att 

det är tekniken och formen som är motorn i utvecklingen och inte innehållet. Författaren Skåreus 

(2005) menar däremot att om inte sociala, kulturella behov kombineras med maktintressen skulle inte 
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datorerna inte se ut som de gör. Hon poängterar också att formen inte skulle finnas om inte innehållet, 

idéerna, behovet och de kulturella strömningarna fanns oavsett karaktär. 

 

Skåreus (2005) ger förklaring på hur tekniken i början användes och för vilket syfte det var tänkt. 

Inledningsvis handlade exempelvis telefonens utveckling från början vara ett hjälpmedel som skulle 

underlätta för affärsöverenskommelser samt kommunikation mellan isolerade hemmafruar. Internet 

var tänkt som ett verktyg som skulle förmedla information mellan forskare vid olika universitet. 

 

Något som Skåreus (2005) menar är att dessa digitala verktyg är något som vi inte har kontroll på, det 

är djupt involverade i det dagliga livet och samhällets diskurser både i sin utformning och i dessa 

användningsområden. Hon lyfter Bo Dahlboms syn där han anser att tekniken har tagit över 

människans liv. Dahlbom hävdar att det är oansvarigt och naivt att endast betrakta datorn som ett 

redskap. Han anser att tekniken är så djupt involverad i människan, det som människan gör, görs 

med hjälp av teknik. Han påtalar också att när tekniken är en sådan stor del av människans liv utgör 

den också en maktfaktor. Utifrån det menar Skåreus (2005) att detta maktperspektiv också 

återkommer hos andra forskare och att det är något som är en viktig del i förståelsen av hur 

människan och maskin integrerar (Skåreus, 2005).  

2.6.2 Multisensorisk teknik i undervisningen 
Användning av IKT i skolan har ökat i takt med utvecklingen i samhället. Många skolor och lärare 

använder sig idag av IKT i skolan som ett verktyg för lärandet. Enligt Jedeskog (2009) har inom sin 

praktik fokuserat på klassrumsforskning och IKT i skola och utbildning. Hon menar att teknik i skolan 

idag har blivit en självklarhet. Informationstekniken är del av en helhet men det finns risker med 

användingen av den. Om man endast fokuserar på IKT anser författaren att det finns risk för att man 

tappar andra delar och värden som är minst lika viktiga. Hon menar att är samspelet mellan olika 

faktorer är det optimala. Jedeskog (2009) uttrycker också att det kan vara en stor utmaning att 

använda sig av informationstekniken. Lärare måste kunna ta ställning till nya fenomen som dyker 

upp och påverkar samvaron med eleverna.  

 

 Säljö (2009) är professor i pedagogisk psykologi och fokuserar i sin forskning på det som rör lärande, 

utveckling och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Han tar upp hur den moderna 

tekniken ställer krav på oss att kunna behärska digitala verktyg. Han anser att den digitala tekniken 

ger möjligheter, men den väcker nya frågor. Tekniken är inte något nytt utan under hela människans 

historia har den varit ett sätt att utveckla. Människan har format tekniken, men den har också format 

oss. Han menar att undervisningen historiskt sätt byggt stegvis från det enkla mot det mer komplexa 

men att vi idag kan lära genom att gå från det mer komplexa mot det enkla. Idag lär man sig på ett 

annat sätt och hamnar ofta i situationer där man inte kan göra saker med miniräknare eller dator, men 

inte heller på det gamla sättet med papper och penna, vilket leder till en utmaning för skolan.  Idag 

gör man saker som man många gånger inte förstår. Författare lyfter också vikten av att använda sig av 

teknik i undervisningen, inte enbart för teknikförändringen utan också för social förändring. Elever 

ska göras bekanta med de nya kunskaper och färdigheter i samhället där de kan agera och verka som 

demokratiska medborgare. Eftersom samhället förändras och utvecklas så kan man inte använda 

samma strategier som innan, det behövs utveckling av strategier för att kunna hantera IT- verktyg 

(Säljö, 2009). 
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Rains, Kelly & Durham (2008) har tittat på vikten av att ha med multisensorisk teknik i 

undervisningen och för elevers förståelse. De lyfter att forskning under de senaste åren har visat på ett 

ökat ansvar inom skolvärlden. Förhållningssätten och undervisningsmetoderna har omprövats så alla 

elever ska få möjlighet att lära sig. Utifrån de vetenskapliga inlärningsteorierna (Piaget, Burner och 

Vygotski) menar de att det att det är nödvändigt att använda flera metoder för att presentera begrepp. 

Barn som är i samma ålder har nödvändigtvis inte samma mentala beredskap att assimilera nya 

begrepp samtidigt. Multisensorisk teknik tillåter många elever att genom assimilation, förstå svåra 

begrepp och hålla samma takt som sina kamrater Rains, Kelly & Durham (2008). 

 

 Bouck & Flanagan(2010) anser att lärare idag har större ansvar på sig att nå och hjälpa sina elever att 

förstå innehållet av det som ska läras. Eftersom det skett en förändring där lärare har större ansvar för 

varje elevs prestation och resultat, är det ännu viktigare idag att lärare hittar ett sätt att nå varje barn 

och hjälpa dem förstå innehållet innan de går vidare till nästa lektion.  De anser att det virituella 

materialet bidrar till möjligheter för en ökad förståelse. Detta verktyg är databaserad stimulering som 

finns på internet eller via datorprogram. Dessa interaktiva hjälpmedel är uppbyggda så att eleverna 

bland annat får möjlighet till utmaning samt återkoppling medan de använder detta. Det finns flera 

olika webbplaster och program som både elever och lärare idag kan använda sig av. Forskarna visar 

att det viktigt att läraren använder sig av IT-verktygen på rätt sätt. Lärarna ska veta syftet med 

användingen. De virituella verktygen har goda förutsättningar att tillgodose elever lärande. Elevers 

intresse för datorer och interaktiva medel fångar upp deras intresse vilket bidrar till ökad motivation. 

Forskarna menar att virituella verktyg bör användas i klassrummet och där både lärare och elever ska 

ha kunskap kring användingen av detta (Bouck & Flanagan, 2010).  

 

Löfving (2012) lyfter att de digitala verktygen kan bidra till att elevernas motivation höjs men ställer 

sig frågan om motivationen ger ökat lärande. Författaren presenterar Joanna Giota som anser att 

vuxna sällan frågar eleverna hur de uppfattar skolan. Hon menar också att vuxna inte heller tar reda 

på vad eleverna själva har för tankar om att ta sig till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som 

de vuxna anser är viktigt för eleverna. Detta anser Giota är ett problem eftersom den inre 

motivationen uppstår när något känns meningsfullt. Hon anser också att de vuxna bör se barnen mer, 

inte enbart som skolelever utan kan ta hänsyn till elevernas totala livssituation. Det är alltid 

pedagogen som bär det största ansvaret för att skapa relationer mellan pedagog och elev. Det handlar 

om att inte bara se eleven som en i mängden utan som person (Löfving, 2011). 

  

Löfving (2012) förespråkar digitala verktyg i undervisningen och lyfter att det kan hjälpa alla till att få 

en skjuts in i en skapande process. Hon anser att istället för att elever ska tvingas in att skriva eller har 

svårt att komma igång ska man få möjligheten att börja i en annan ände. Författaren anser att elever 

blir motiverad att arbeta för att sedan få en belöning ofta leder till att eleverna inte orkar dit.  Istället 

menar hon på att låta eleverna direkt ska få använda de digitala medlen för att skapa en motivation, få 

ett resultat som gör att de upplever att de klarar en uppgift och på så sätt bli ännu mer motiverad. 

Löfving pekar tydligt på att det i första hand handlar om att börja med känslan av att kunna lyckas. 

Hon menar att det tekniska kan hjälpa många elever till att lyckas i något avseende.  

 

Löving (2011) lyfter också elevers mediavanor och källkritik. Hon menar på att de flesta elever har 

tillgång till internet både via mobiler och datorer. Hon anser att det är viktigt att eleverna får rätt 
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verktyg till att vara källkritiska. Författaren menar användandet av digitala medel inte är farligt så 

länge man kan förhålla sig till dem på rätt ett medvetet sätt (Löfving, 2011).  
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3. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till digitala verktyg i de naturvetenskapliga 

ämnena, samt hur och varför de använder digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen.  

3.1 Frågeställningar  

• Använder lärare digitala verktyg i no-undervisningen, i sådana fall hur och varför? 

• Hur förhåller sig lärare till digitala verktyg som pedagogiskt redskap i de 

naturvetenskapliga ämnena?  

• Vilka faktorer ligger till grund för användningen och inställningen till digitala verktyg i no-

undervisningen? 

• Förekommer några skillnader i användandet av IKT i olika årskurser 1-3 inom 

naturvetenskapen?  I sådana fall på vilket sätt?  

 

4. Teori 
I denna studie kommer den teoretiska utgångspunken vara ur det sociokulturella perspektivet. Enligt 

Vygotskij handlar social interaktion om förändringar i barns tänkande eller beteenden. En viktig 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet handlar om samspelet mellan varandra. Vygotskij 

förespråkar också fysiska redskap som människan skapat som en viktig del för barns utveckling och 

inlärning (Säljö, 2011). Denna teoretiska utgångspunkt valdes utifrån det som Vygotskij anser att de 

fysiska redskapen som mäniskan skapat är betydelsefulla i utveckling och inlärning hos barn. Säljö 

(2011) förklarar att en artefakt exempelvis är en penna, dator, bil eller bok och att det är något som 

människan skapat för att underlätta och tillfredsställa sina behov (Säljö, 2011).  
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5. Metod 
Denna del inleds med metodvalet där beskrivning ges till metoder som ligger till grund för studien. 

Vidare ges en beskrivning på deltagarna, de forskningsetiska principerna, studiens trovärdighet och 

genomförande. Avslutningsvis ges beskrivningar på intervjuerna samt observationerna och analys 

och bearbetning av studien.   

5.1 Metodval  

Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskning innebär enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) att man studerar ett fenomen på djupet för att förstå dess innebörd. Det handlar om 

att man vill beskriva hur, varför och varför något sker utifrån dess kontext och sammanhang (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det metodval som ligger till grund för att besvara syftet för denna studie är 

observationer och intervjuer som Eliasson (2013) beskriver de två vanligaste kvalitativa metoderna. 

Merriam (1994) anser att detta val av metod inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse för hur 

människor uppfattar världen.  

 

Observationerna kommer ske utifrån det som Eliasson (2013) beskriver om att vara en deltagande 

observatör. Det innebär att som observatör förhåller man sig mer passiv till omgivningen där fokus 

ligger på att observera och dokumentera iakttagelser.  Intervjuerna är semistrukturerade som Eliasson 

(2013) förklarar är när intervjuguiden omfattar fler frågor för intervjuaren att gå igenom, vilket 

innebär att den är mer strukturerad.  Frågorna är öppna då fokus ligger på deltagarnas åsikter, 

känslor och attityder i förhållande till det som studeras.  Fem lärare observeras och sedan intervjuas. 

De lärare som blivit tillfrågade att delta i studien är lärare som undervisar i no-ämnena för åldrarna 1-

3.  

5.2 Urval 

Eftersom tiden för denna studie är under en kortare period har urvalet begränsats till ett fåtal 

personer. De personer som deltar är en mindre population vilket Eliason (2013) beskriver handlar om 

den grupp man tänkt uttala sig om. Författaren tar upp att ju större grupp man tänkt rikta in sig på 

desto svårare blir det. Ett stratifierat urval som Eliasson (2013) menar handlar om att man tar hänsyn 

till olika gruppers storlek genom att del in populationen i olika grupper och sedan gör ett urval inom 

dem har gjorts. Detta gjordes för att vara säker på att få med färre men intressanta grupper i studien. I 

detta har bekvämlighets urval gjorts där jag valde personer på skolor som jag känner till.  

 

När jag ville hitta informanter till studien frågade jag lärare om de ville delta eller om de visste om 

någon som undervisar i naturvetenskapliga ämnena. Urvalet kommer inte påverka studiens resultat 

då personerna finns på olika skolor och inte tagit del av mer information än det som beskrivits i det 

personliga brevet innan undersökningen. Lärarna som kommer delta i studie är 5 lärare från 4 olika 

skolor i mellersta Sverige. Lärarna som deltagit i studien kommer benämnas som informant 1,2,3,4 och 

5. Enligt vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav är de anonyma. Deras personuppgifter har 

förvarats på ett sätt så ingen obehörig kan ta del av dem eller deras svar.  
De personer som deltagit i studien är följande: 

 

•Informant 1 – Ålder 30år Utbildning: Tidigarelärare 1-3 alla ämnen 1-6 alla utom SO. Arbetat 

5år   
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• Informant 2 – Ålder 28 år Utbildning: Tidigarelärare 1-7 alla ämnen 4-7 Matte/no. Arbetat 3 

år.  

• Informant 3 – Ålder 40 år Utbildning: Tidigarelärare 1-7 Svenska, So, No. Arbetat 15 år.  

• Informant 4 – Ålder 47 år Utbildning: Montessori, Tidigare lärare 1-7 alla ämnen och 

marinbiologi. Arbetat 24år.  

• Informant 5 – Ålder 59år. Utbildning: Tidigarelärare 1-7 samtliga ämnen. Arbetat i förskola 

19 år i förskola och 11 i skolan.  

5.3 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav ligger som till grund för denna studie. Detta för att 

möjliggöra en god kvalité, samt kunna skydda individer som medverkat inom forskningen. Dessa 

krav har utgåtts ifrån under hela studien, både innan, under och efter för att skapa förutsättningar för 

högre standard. De fyra huvudkraven är: 

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet   

 

Vetenskapsrådet (2002) ger en förklaring nedan på vad de fyra huvudkraven innebär:  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagarna om uppgiften i projektet samt deltagarnas villkor. De ska ha rätten att 

avbryta sin medverkan och upplysas om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna ska också bli 

informerade om studiens syfte i mer eller mindre utsträckning, samt i få en beskrivning hur 

undersökningen i stora drag kommer att genomföras.  I denna studie fick deltagarna ta del av syftet 

och genomförandet i första kontakten tillika sina rättigheter och villkor. Inför de kommande 

intervjuerna och observationerna fick de åter igen ta del av informationen gällande sina rättigheter 

och villkor.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka i undersökningen. 

I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke inhämtas.  

I informationsmailet ställdes frågan om de skulle vilja delta och de kunde svara om de vill medverka i 

undersökningen eller inte. Eftersom alla berörda parter som intervjuades och observerades var 

myndiga behövdes inget godkännande från någon annan.  

 

 Konfidalitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas som rör deltagarnas personuppgifter förvaras 

på ett sätt där inga obehöriga kan ta del av dem. Deltagarna behandlas med största möjliga 

konfidentalitet. I denna studie har alla berörda personer presenterats som anonyma. Ingen deltagares 

kön har heller uppgetts. När studien avlutats raderades all information som inhämtats gällande 

deltagarnas uppgifter.  

 

Nyttjandekravet innebär att samtlig information som samlats in används för den aktuella 

forskningens ändamål. Forskare får inte sälja eller låna ut de uppgifter som deltagarna bidragit med.  
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5.4 Studiens trovärdighet  

Enligt Eliason (2013) är det viktigt att genomföra studien på ett bra sätt för att undvika bristande i 

trovärdigheten. Reliabiliteten handlar det om ifall undersökningen är pålitlig, går den att upprepas 

och få samma resultat. Jag är medveten om att denna studie visar endast 5 lärare och inte är 

generaliserbar. Eftersom denna studie är en kvalitativ studie som grundar sig på lärares olika 

uppfattningar och syn så kommer svaren att variera beroende på vem som blir intervjuad och 

observerad. Denna studie visar ändå på hög reabilitet då den har förberetts väl och använt två 

metoder för att stärka trovärdigheten. Författaren menar att man kan öka reliabiliteten genom att 

skapa bra struktur och formulera tydliga instruktioner hur undersökningen ska utformas (Eliason 

2013). 

 

Denna undersökning har tydligt observationsschema och intervjufrågor som göra att svaren kan 

tolkas på samma sätt oavsett vem som tolkar det. Eliason (2013) tar upp det är viktigt att man tidigt 

reder ut vad som är tänkt att undersökas. Att undersökningen verkligen mäter det som den ska mäta, 

att det som samlats in är sant. Utifrån detta har informanterna tagit del av sammanställningen av 

intervjufrågorna samt observationerna, samt om det är något som de vill tillägga eller som de vill 

ändra.  

5.5 Studiens genomförande 

Det första som gjordes var att jag tog med personer som jag visste undervisar naturvetenskap i 

årskurserna 1-3. Jag skapade ett mail som jag skickade i väg till samtliga där jag bad dem återkomma 

till mig gällande tid och plats.  

5.5.1 Observationerna 

Inför observationerna skapades ett schema för vad som skulle observeras (se bilaga 2). Inför samtliga 

observationer började jag med att träffa informanterna och bekanta mig lite med miljön. När lektionen 

pågick satt jag längst ner i klassrummen för att inte visa mig så mycket. Jag använde mitt 

observationsprotokoll och skrev ner aktuella iakttagelser. Lektionerna varierade mellan 45 min till 1 

timme. 

5.5.2 Intervjuerna 

Samtliga intervjuer skedde i anslutning till efter observationen. Informanterna fick själva bestämma 

vilken plats de ville att intervjuerna skulle hållas då Sukát (2011) anser det är viktigt att de som blir 

intervjuade ska känna sig bekväma. Varje intervju började med några ”uppvärmningsfrågor” som 

Esaiasson et.al (2012) indikerar kan vara bra för att skapa kontakt samt upprätthålla god stämning.  

  

Resterande intervjufrågor har formats med öppna frågor som är generella och inte pekar åt någon 

speciell riktning. Esiasson et al. (2012) menar på att vid öppna frågor ges respondenten möjlighet att 

svara som de vill utan att få någon påverkan från intervjuaren samt att det också är en fördel när 

känsliga uppgifter lämnas.  Frågorna i intervjun är förutbestämda (se bilaga 3) och dessa frågor hölls 

dolda fram till att intervjun skulle ske.  

5.6 Analys och bearbetning  

Denna studies intervjuer utgår från en fenomenografisk ansats. Staffan Larsson (1986) beskriver att en 

fenomenografisk metod syftar till att kunna beskriva olika uppfattningar av fenomen. Larsson menar 
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att det handlar om att kunna förstå och observera människor förståelse av företeelser. I denna studie 

ligger fokus på att jag som forskare vill undersöka vilken syn och inställning lärare har på digitala 

verktyg i naturundervisningen. Inför observationerna har bearbetningens fokus legat på att se över 

hur lärarna gör i praktiken samt vilka digitala medel som finns tillgängligt i klassrummen.   
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6. Resultat  
I denna del presenteras resultatet som besvarar syftet med studien. Första delen behandlar 

observationerna samt en sammanfattande del av samtliga observationerna. Därefter sammanställs 

intervjuerna.  

6.1 Observationer  

6.1.1 Informant 1 

I det första klassrummet som observerades kunde jag se att det fanns en dator, Ipads och en projektor. 

Läraren inledde lektionen med att presentera ett nytt område som berörde näringskedjor. Läraren 

använde sin dator och öppnade upp programvaran Powerpoint som hen använde för att visa eleverna 

en pedagogisk planering.  I presentationen fick eleverna ta del av vilket område de skulle arbeta med, 

vilka mål eleverna skulle uppfylla samt olika förslag på djur som de skulle arbeta med samt 

näringskedjor.  

 

Läraren använde aktivt de digitala verktygen och uppfattades som säker i användningen av dem. 

Eleverna i denna klass delades in i fyra grupper där de fick en Ipad att arbeta med. Eleverna fick söka 

upp information om det djur som de skulle arbeta med under lektionen. Eleverna fick sedan själva 

välja ut bilder på datorn vilket djur de skulle ha och antingen skriva fakta för hand eller använda 

datorn eller Ipad för att skriva ner det som de hade hittat.  

 

Eftersom detta område tog längre tid valde jag att återkomma på deras sista lektion för att se hur 

resultatet blev. Eleverna fick skapa planscher där de hade skrivit ut bilder på det aktuella djuret som 

gruppen blivit tilldelad. På planscherna fanns det antingen handskriven information och fakta, eller 

utskriven text som eleverna skrivit ut från datorn. Under deras sista lektion hade läraren konstruerat 

en typ av bedömning i form av en frågesport. Detta upplägg hade läraren skapat i Kahoot. Varje elev 

använde en egen Ipad där de skrev in sitt användarnamn så läraren kunde se vem som svarade. 

Under denna frågesport fick läraren en individuell inblick i vilken kunskap som eleverna befäst och 

vilken de behöver utveckla mer. 

  

Läraren använde digitala verktyg på olika sätt under lektionen och att alla elever fick möjlighet att 

själva använda sig av de digitala enheterna.   

6.1.2 Informant 2  

I klassrummet fanns det tillgång till dator, Ipads och projektor. Under denna lektion skulle läraren 
avsluta ett område som eleverna arbetat med under en period som handlade om kraft och rörelse. 
Samtliga elever arbetade i helklass tillsammans med läraren. Läraren började med att dela ut Ipads till 
alla elever och stod själv längst fram med sin dator som hen projicerade via projektorn. Läraren 
använde sig av frågespelet Kahoot och varje elev loggade in på sin egen inloggning. Lektionen var 
inte så lång och innefattade endast frågesport. Läraren fick en snabb återkoppling på vad eleverna lärt 
sig.  

6.1.3 Informant 3  

I klassrummet kunde jag se att det fanns en dator som läraren personligen använde, en projektor samt 

en stationär dator som stod längst ner i klassrummet mot väggen. Lektionen innefattade två områden. 
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Första delen handlade om Kinesiska muren och den andra delen om kroppen. Läraren hade slagit 

ihop SO/NO under lektion. 

 

Under första delen av lektionen hade läraren förberett en PowerPoint som eleverna fick ta del av via 

projektorn. Eleverna fick ta del av fakta och bilder om den kinesiska muren samt källkritik. Eleverna 

arbetade i helklass där de diskuterade och argumenterade tillsammans med läraren. Vidare skulle 

eleverna avsluta arbetet om kroppen där läraren tog med alla elever ut på skolgården för olika 

aktiviteteter som pågick under ca 20 min.  

 

Läraren kom sedan in med eleverna där alla elever fick använda var sin Ipad. Eleverna loggade in 

med sin egen inloggning på Kahoot och läraren visade frågorna via projektorn. Sista 10 minuterna tog 

läraren fram en app på hens telefon där varje elev fick gå fram och trycka på en knapp hur de hade 

uppfattat området om kroppen. På denna app kunde eleverna gradera hur de själva kände kring 

området, mycket bra, bra, ganska bra, eller inte bra.  

 

När alla elever hade svarat kunde läraren få en sammanställning på hur eleverna uppfattat arbetet 

med kroppen samt om det var något som inte tyckte det kändes bra. Svaren var anonyma men läraren 

förklarade att om det var något som inte kändes bra så kunde de antingen lägga en anonym lapp på 

hens bord eller om man vill säga vad det handlade om så kunde läraren få återkoppling på vad i 

sådana fall som inte kändes bra. De elever som hade uppfattat att det var ganska svårt valde själva att 

berätta för läraren efteråt så hen fick reda på vad det var som inte kändes bra.  

6.1.4 Informant 4  

Under denna observation kunde jag se att det fanns en projektor, en egen personlig dator för läraren 

samt några bärbara datorer som eleverna kunde ta del av. Under lektionen fortsätter eleverna arbeta 

med området de arbetat med under en längre tid. Det handlar om djur och olika arter i havet. 

Eleverna söker fakta om olika djur i havet. På projektorn har läraren kopplat upp en livesänding från 

havet samt lugn bakgrundsmusik som eleverna kan ta del av under tiden de arbetar.  

 

Eleverna arbetar på olika sätt, några elever sitter med tillsammas två och två med bärbara datorer och 

söker fakta och letar bilder på det aktuella djuret som de skriver om och andra arbetar i arbetsböcker. 

Några elever arbetar på datorn med att göra en Powerpoint om det djur som de hade valt. Eleverna 

sitter själva och konstruerar egna Powerpoint presentationer där de letar bilder och skriver fakta.  

 

Under lektionen går en elev fram till läraren och har frågor om sitt djur. Eleven har hittat olika källor 

och vet inte riktigt vad som stämmer. Läraren går med eleven till lärarens dator och svarar eleven att 

hen kan skicka ett mail till den personen som de har kontakt med som forskar kring olika djur som 

lever i haven. Det tar inte lång tid innan de får svar tillbaka och eleven får svar på sin fråga.  

 

Under denna lektion använde sig läraren av digitala verktyg på olika sätt, samt att några elever 

arbetade på bärbara datorer.  

6.1.5 Informant 5 

Under denna observation fanns det tillgång till Ipads, projektor samt lärarens egna bärbar dator.  

Läraren började med att berätta att de skulle arbeta med kroppen. Läraren skrev upp ordet kroppen 
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mitt på tavlan och frågade eleverna vad de tänkte på när de hörde ordet. Eleverna och läraren hade en 

gemensam diskussion och läraren skrev ner orden som eleverna sa i en tankekarta på tavlan.  

 

Läraren fortsatte sedan lektionen med att muntligt berätta vad de skulle arbeta med. Eleverna skulle 

få ta del av hur kroppen fungerar. Sedan fick eleverna muntligt ta del av vilka mål som gällde för 

området samt hur de skulle arbeta.  

 

På tavlan skrev sedan läraren upp planeringen för dagens lektion och de skulle få börja med att se en 

film.  

 

Under lektionen var det enda digitala verktyget en bärbar dator som hen visade filmer och bilder på. 

Reseterande lektion genomfördes via fakta texter, klipp & klistra. Inga elever använde sig av digitala 

verktyg.  

6.1.6 Sammanställning av samtliga observationer  

I samtliga klassrum finns det tillgång till olika typer av digitala enheter för både lärare och elever. 

Under observationerna skiljer sig tillgången på de digitala verktygen i klassrummen. Hos informant 

1,2,5 finns det tillgång till Ipads, en bärbardator och projektor medan hos informant 3 och 4 finns det 

endast en stationär dator, en bärbar för läraren samt projektor. Samtliga lärare använde en egen 

bärbar dator. Under observationerna använde sig alla lärare någon gång under NO-lektionen någon 

form av IT. Informant 1,2,3 använde Kahoot när de skulle avsluta ett område. Majoriteten lät också 

eleverna få ta del av de digitala verktygen utom informant 3 och 5. Under området observationerna 

framkom också att det inte förekom några skillnader i användningen bland elever i årskurs 1-3.  

6.2 Intervjuerna  

6.2.1 Hur och varför använder lärarna digitala verktyg i no-undervisningen?  

Informanterna i studien anser att valet med att införa digitala verktyg i no-undervisningen till största 

del handlar om att elever blir mer motiverad till att arbeta. Under intervjuerna framkom det också att 

samtliga informanter utom informant 5 använder Powerpoint presentationer när de ska förklara ett 

nytt område för eleverna inom No-undervisningen. Informant 5 skulle vilja använda sig mer av 

digitala enheter i undervisningen men anser att det tar för mycket tid då hen inte anser känner sig 

trygg och tillräckligt kunnig med att använda digitala verktyg. Resultatet visar ändå på att samtliga 

informanter väljer att använda något digitalt verktyg i undervisningen.  

   
”… jag tycker det tar mycket tid när jag ska använda olika digitala verktyg, jag är själv väldigt okunnig 

när det kommer till datorer, Ipads och olika program… det tar för mycket tid för mig att använda dessa 

verktyg när jag inte har så mycket kunskap jag önskar däremot att jag kunde lära mig för jag tycker det är 

bra för eleverna att få ta del av”(Informant 5, 2017).   

 
”… jag kan plocka in hela världen i mitt klassrum tack vare tekniken, barnen behöver kunna relatera till 

något och med hjälp av IT kan jag exempel leta rätt på ett område i världen så barnen får en visuell bild 

eller kanske få se en film om det ” (Informant 4, 2017).  

 



 

 

23

Informant 1 och 3 som använde sig av Powerpoint under observationerna anser att programmet är ett 

bra verktyg när de ska förklara ett område. De menar att eleverna blir mer delaktiga i undervisningen 

när de kan ta del av området via projektorn.  

 
”… Jag använder ofta olika digitala verktyg, exempel när jag ska visa filmer, bilder eller när de själva söka 

information när vi arbetar inom olika områden. Jag upplever att undervisningen blir mer varierad och rolig 

och eleverna blir mer motiverad när man använder något som är en vanlig del i deras vardag”(Informant 

1, 2017).  
 

”… Jag tycker det är toppen med Powerpoint i det programmet kan jag snabbt göra en pedagogisk 

planering för eleverna som de får ta del av inför nytt område eller när jag ska visa eleverna fakta om något” 

(Informant 2, 2017). 
 

”… Jag använder inte bara Powerpoint för eget bruk utan mina elever får själva arbeta med programmet 

vilket eleverna både tycker är roligt och lärorikt” (Informant 4, 2017).   

 

Samtliga informanter har uttryckt att de väljer att använda sig av digitala verktyg och gör det för att 

eleverna blir mer motiverad, lektionerna blir roligare samt att det är lättare att fånga elever som har 

det svårt. Informant 1,2,3 och 4 menar att de använder digitala verktyg när de ska förklara nytt 

område, när eleverna ska söka fakta, när de visar filmer och bilder via projektorn samt när de ska göra 

bedömningar. När de kommer till bedömningen anser informant 1,2 och 3 att Kahoot ett bra för att 

ska se hur eleverna ligger till. Informanterna 1,2,3 menar att Kahoot ger dem en snabb återkoppling 

och att de upplever att alla elever tycker det är väldigt roligt.  

 

Informant 5 använder däremot endast digitala verktyg när eleverna ska få se film, bilder eller när hen 

själv ska söka fakta tillsammas med eleverna. Alla informanter utom 5 menar på att de digitala 

verktygen underlättar deras undervisning. Utifrån resultatet visar det att majoriteten av lärarna 

använder digitala verktyg som stöd för sin undervisning, för att motivera elever, variera 

undervisningen, visa filmer och bilder, söka information både för dem själva och för eleverna och som 

stöd i bedömningen.  
 

”… jag brukar inte göra det så avancerat när jag använder IT verktyg, jag klarar av att leta upp filmer och 

låter eleverna få ta del av det digitala på så sätt, men jag brukar inte låta eleverna själva arbeta med det då 

jag inte varken vet vilka appar som finns eller hur de fungerar haha…”(Informant 5, 2017). 

 

”… Eftersom jag har många i min klass som har speciella behov märker jag att det är väldigt lätt att 

motivera dem när jag tar fram exempelvis en Ipad, jag tycker att de digitala verktygen är till väldigt stor 

hjälp”( Informant 2, 2017). 

 

”… Jag använder verkligen jämt någon form av digitalt verktyg i undervisningen oavsett om det är i 

matte, svenska so… ja alla ämnen… det har underlättat mitt arbete med undervisningen så otroligt 

mycket” (Informant 3, 2017).   

 

Under intervjuerna framkom det också att samtliga informanter använder digitala verktygen för de 

själva anser att det är en viktig del för barnen att få utvecklas inom. Utifrån hur samhället ser ut i dag 

anser de att eleverna bör få ta del av digitala verktyg i undervisningen på något sätt.  Samtliga 
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informanter anser också att elever idag får ta del av så mycket på internet, så det är viktigt att barnen 

tidigt får lära sig källkritik samt att de ska få verktyg för att hantera allt informationsflöde.  
 

”... Jag tycker att det är bra att skolan förespråkar digitala verktyg i undervisningen, jag menar vi lever i en 

digital värld och vårt uppdrag är bland annat att utveckla färdigheter till att kunna vara en aktiv 

medborgare i samhället” (Informant 1, 2017).  

 

”… Jag kan göra så mycket mer nu än vad jag kunde förr i min undervisning, bara att jag kan plocka in 

verkligheten i klassrummet genom att slå på livesändning när eleverna ska arbeta med djur i havet är helt 

otroligt, det gör att eleverna får ta del av hela världen” (Informant 4, 2017).  

 

”… Jag tycker det är viktigt att eleverna får ta del av allt digitalt som är, jag lär dem källkritik och så 

vidare men att använda mig av verktyg jag själv inte kan hantera gör att jag undviker att använda dem… 

eleverna får möjlighet att ta del av IT ändå även fast jag själv inte självmant väljer att använda det … 

ibland måste jag och det brukar ofta lösa sig men det är inte alltid enkelt (Informant 5, 2017).  

 

6.2.2 Hur förhåller sig lärare till digitala verktyg som pedagogiskt redskap i de 
naturvetenskapliga ämnena? 

På frågan vilken betydelse de digitala verktygen har på elevers inlärning svarade majoriteten att det 

har stor betydelse. De anser att eleverna får goda möjligheter till en avslappnad och varierande miljö. 

Eleverna får fler valmöjligheter att uttrycka sina kunskaper och visa dem på olika sätt. Alla 

informanter utom informant 5 anser att varje elev bör få tillgång till digitala verktyg i undervisningen 

om de så vill. 

      Under intervjuerna visar resultat på att samtliga informanter har en tanke bakom varje valt digitalt 

verktyg. Informanterna anser att digitalt verktyg menar på att de digitala verktygen både hjälper dem 

själva samt eleverna under lektionerna. Majoriteten anser att eleverna blir mer motiverad att lära sig 

när de får använda någon form av digitalt verktyg. Informant 1,2,3 som använde Kahoot som 

bedömningsstöd svarade alla informanter liknande. De tycker att Kahoot ger dem en snabb inblick i 

vad eleverna lärt sig samt vilket område eleven behöver utvecklas mer inom. Informant 1,2,3,4 anser 

också att de kan se skillnader hos elever med olika behov och problematik när de väljer att införa det i 

undervisningen. Eleverna blir mer motiverade och engagerade till att vilja lära.  
 

”… ”skolformen” passar inte för alla elever då de ska skriva ner saker på papper, därför anser jag att bland 

annat ipad fångar upp många elever och att man får fler inlärningsstilar, detta verktyg är fantastiskt att 

använda sig av… man fångar upp fler elever än om det bara hade varit att de skulle använda papper och 

penna” (Informant 2, 2017) 

 

” ”möjligheten att få använda sig av digitala verktyg anser jag är väldigt givande, både för mig och för 

eleverna, jag har varit lärare i många år även fast jag själv inte kan allt inom IT så vill jag lära mig...  

eleverna vågar uttrycka sig på olika sätt… de blyga eleverna vågar exempelvis filma sig själv via en Ipad och 

på så sätt får jag en inblick i vad de kan de… de kanske inte hade vågat det exempelvis framför en hel grupp 

och då hade jag missat deras kunskap inom ämnet ” (Informant 4, 2017) 

 

Informant 1,2,3,4 anser att samtliga elever ska få möjlighet att visa vad de kan genom att använda 

verktyg som gynnar dem mest. Informant 5 menar däremot på att det egentligen inte spelar någon roll 

om man väljer att införa digitala verktyg eller inte utan att det handlar om lärarens förhållningssätt i 
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övrigt. Informant 5 menar på att det går att skapa motivation hos eleverna på annat sätt än via digitala 

verktyg samtidigt som hen också anser att digitala verktyg är en motivationshöjande artefakt.  

 

” ”… självklart gillar eleverna att använda digitala verktyg som en Ipad eller dator, i den här åldern när de 

är så små så är de intresserad att lära sig ändå så man hitta andra sätt för inlärning, om jag själv inte 

känner att det finns tillräckligt med kunskap från min sida att hantera en ipad så är det svårt för mig att ge 

eleverna ett verktyg som jag själv inte behärskar ” (Informant 5, 2017). 

 

”… Jag tror inte att de digitala verktygen är lösningen i all undervisning, det är ett otroligt bra 

komplement och att jag är övertygad att denna generation behöver få tillgång till det i undervisningen… så 

vi kan inte tycka att eleverna bara ska använda papper och penna… Men vi kan inte bara sätta dem framför 

en dator och säga leta fakta… det fungerar inte... Mycket handlar om mig som lärare, jag måste lära dem 

vara källkritiskt och få dem att förhålla sig på rätt till de digitala verktygen ” (Informant 4, 2017).  

 

Informant 1,2,3,4 som säger att de använder sig av Powerpoint som stöd anser att elever som får ta del 

av en presentation via projektorn tar in kunskapen bättre, samtliga anser att de fångar upp elevernas 

intresse och får dem att förstå området de ska arbeta inom än om läraren bara hade pratat muntligt. 

Informanterna som förespråkar detta menar att det både underlättar för dem själva samt för alla 

elever.  
”… varje elev ska få möjlighet att uttrycka sin kunskap på det sättet som de anser är bäst för dem, om 

en elev har svårt att skriva med papper och penna vill jag kunna ge dem ett verktyg som underlättar för 

dem så de kan visa sin kunskap på annat sätt ” (Informant 4, 2017). 

 

”… Man ska variera undervisningen därför har jag valt att ha med det. Det passar alltid någon, en 

Ipad är väldigt bra sätt att motivera eleverna istället böcker, jag tror att resultatet kan påverkas när man 

använder sig av det ” (Informant 1, 2017). 

”… dessa verktyg har stor inverkan för vissa, jag kan se att vissa tappar fokus efter två min om man 

bara pratar, men använder jag exempel min dator och visar via projektorn så håller intresset kvar” 

(Informant 3, 2017).  

 

”… De här olika digitala verktygen är så bra på många olika sätt framför allt för barn med olika 

diagnoser, eller som på vår skola där det är väldigt mångkulturell då bidrar det till ett bra stöd som jag 

kan visa med både text och bild” (Informant 3, 2017). 

 

Informanterna 1,2,3,4 anser att de digitala verktygen hjälper dem att nå fram till elever på olika sätt, 

det hjälper elever med olika problem, diagnoser, språksvårigheter och skrivsvårigheter. Digitala 

enheter underlättar för lärarna själva när de ska planera och genomföra lektioner. Dessa verktyg är 

något som visar sig vara positiv och som hjälper lärarna att använda som pedagogiskt redskap inom 

flera aspekter.  

6.2.3 Faktorer som ligger till grund för lärarnas användning och inställning till digitala verktyg i 
no-undervisningen  

Under intervjuerna fick informanterna frågor som rörde deras personliga inställning och användning 

av digitala verktyg undervisningen. Resultatet pekar mot att majoriteten av informanterna använder 

digitala verktyg för att de själva vill det, endast informant 5 gör det mest för att det förespåkas samt 

för att eleverna ska få variation i undervisningen. Informant 1,2,3,4 anser att digitala verktyg är något 

som är positivt för både dem och eleverna att ha med i undervisningen.  
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Alla Informanter utom 5 har uttryckt att de tycker om att använda digitala verktyg i undervisningen, 

det ligger i deras eget intresse.  De menar på att de dagligen nyttjar digitala verktyg både själva samt i 

undervisningen för eleverna på något sätt. Informant 5 menar också att hen använder digitala enheter 

dagligen men inte i samma utsträckning eller på samma grunder som de andra informanterna visat 

på.  

 

Samtliga lärare har en positiv inställning till att använda någon form av digitalt verktyg, även 

informant 5 anser att det underlättar till viss mån utifrån vad hen anser sig själv behärska. Övriga 

informanter visar tydligt på att det mest finns fördelar med att använda sig av IT i undervisningen.  

 
”… det är bra att få möjlighet att använda sig av olika digitala verktyg jag, får med alla elever, de 

duktiga får man med oavsett, de elever som är svagare och inte vill kan man motivera mera. De är de som 

man vill ”lura” för att få med på något sätt” (Informant 2, 2017).  

 
”… det är bra att få möjlighet att använda sig av olika digitala verktyg jag, får med alla elever, de 

duktiga får man med oavsett, de elever som är svagare och inte vill kan man motivera mera. De är de som 

man vill ”lura” för att få med på något sätt” (Informant 2, 2017).  

 

 

På frågan om lärarna anser att det finns tillräckligt med digitala verktyg på skolan svarar samtliga 

informanter att de tycker att det gör det trots att det framkom under intervjuerna att det skiljer sig 

mellan antal på skolorna. Informant 1,2,5 hade tillgång till en Ipad per elev, varsin bärbardator och 

projektor i varje klassrum. Informant 3 hade tillgång till en Ipad på 4 elever, projektor i varje klassrum 

samt en egen dator. Informant 4 hade inga Ipads men däremot 30 skrivplattor, samt tre bärbara 

datorer som eleverna kunde använda. Även om informant 3, 4 menar att det självklart skulle kunna 

finnas fler exempelvis Ipads så ansåg de ändå att det finns tillräckligt för att de ska kunna anpassa 

undervisningen så att eleverna får ta del av digitala verktyg.  

 
”… Jag tror inte det sitter i att alla elever MÅSTE ha en egen Ipad utan det handlar om hur jag som 

pedagog planerar undervisningen, man kan anpassa på så många sätt så bara för att det finns möjlighet till 

att använda en Ipad åt varje barn så handlar det i slutändan om hur jag ger eleverna detta verktyg” 

(Informant 3, 2017). 

 

”… jag anser inte att man behöver köpa all utrustning. Den utrustningen man har ska vara 

användbar, det är bättre att jag själv får önska vad som ska användas i min undervisning än att det bara 

ska köpas in massor och sedan så använder jag det själv inte i undervisningen… man behöver inte ha så 

många digitala verktyg så länge man vet vad man har en plan och ett långsiktigt tänk… (Informant 4, 

2017). 

 

”… det viktigaste är inte hur många Ipads eller andra digitala verktyg det finns tillgång till, det 

handlar om lärarens personliga inställning till att använda dem eller inte… det kan finnas en skola som 

har Ipads, datorer, samartboard … ja all IT som finns … förutsättningarna för att de ska användas ligger i 

slutändan ändå i lärarens eget intresse” (Informant 1, 2017). 

 

I resultatet framkom också skillnaden i informanternas ålder eller hur länge de arbetat inte spelar 

någon roll för hur de förhåller sig till de digitala medlen. Informant 3,4,5 befinner sig i ungefär samma 

ålder och har liknande utbildning och arbetsår inom skolan. Informant 3 och 4 har uttryckt att det inte 
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sitter i om det är svårt eller inte, det är den inre viljan att använda digitala verktyg i undervisningen 

som är avgörande. Informant 1 och 2 har varit med i den snabba utvecklingen inom IT i skolan och de 

menar på att man måste själv som lärare måste vilja lära sig och inte bara fastna i det gamla som varit.  

Informant 5 menar däremot på att det är svårare att lära sig digitala verktyg när man själv inte är 

uppväxt med det och anser att de yngre har mycket lättare att kunna ta till sig kunskapen och lära sig 

nytt.  

 
”… Jag tycker det är svårt, även fast jag fått tagit del av grundläggande kunskaper inom IT där jag fått 

gått en grundlig utbildning, jag har tillgång till bra hjälp när jag inte förstår mig på min dator och så 

vidare… så tycker jag ändå att det här med telefoner, datorer, appar och ny teknik är svårt att hantera… 

jag tror man är för gammal… haha ” (Informant 5, 2017). 

 

”… jag har arbetat i många år och varit med om stora förändringar inom arbetsätt och nya metoder, 

digitala enheter … ja massor… men även fast jag inte själv är så kunnig till allt som har att göra med ny 

teknik så vill jag lära mig, jag älskar att använda de digitala verktygen i min undervisning… de ger en så 

otroligt mycket stöd… det har underlättat mitt arbete som lärare otroligt mycket ” (Informant 4, 2017). 

 

”… under mina år som jag arbetat gick det Från 0-100 från början använde jag ingenting till att nu 

använder jag det minst en gång varje dag. Jag är ju själv intresserad och jag tror det är därför jag använder 

det så mycket som jag gör.  Jag tror själv att PIM har hjälp många på vägen att förstå och använda digitala 

verktyg” (Informant 3, 2017). 

 

”… Jag tror att det inte handlar om att de äldre inte kan, jag tror bara att det handlar om att de inte vill 

och inte är intresserad av det” (Informant 3, 2017). 

 

6.2.4 Yttre faktorers påverkan för användandet av de digitala medlen i undervisningen  

Under intervjun fick lärarna frågor om hur det ser ut på skolorna gällande de digitala medlen, 

rektorns stöd, deras egna kunskaper inom IT samt om de fått någon vidareutbildning från skolan. 

Resultatet som framkom visar oavsett vidareutbildning, egna erfarenheter och kunskaper om digitala 

medel eller hur pass drivande rektorn var handlar allt om det egna intresset att införa digitala verktyg 

i undervisningen.  

”… Jag har inte stått i framkant på tekniken, men när man sätter sig och börjar så kan vem som helst 
det…det handlar endast om sitt eget intresse…jag har inte gått kurs för att göra det jag gjort på mina 
lektioner det är bara kliva in och lära sig, självklart är det bra om man får massa utbildningar men man 
måste hitta en inre motivation för att vilja använda IT i undervisningen” (Informant 3, 2017). 

”… Även om jag fått olika utbildningar inom I och att vi har en heltidsanställd IT-support på skolan som 
finns tillgänglig så tycker jag inte att det spelar någon roll, jag tycker det är svårt att förstå dagens teknik ” 
(Informant 5, 2017). 

”… Jag är ju själv så intresserad att använda teknik på olika sätt i min undervisning, jag tror det är därför 
det har hänt så mycket på vägen. PIM har såklart också varit till stor hjälp men det har inte varit 
avgörande… jag upplever att de äldre undviker att använda det för att de inte kan eller vill det.” 
(Informant 4, 2017). 
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6.2.5 För- och nackdelar med digitala verktyg  

På frågan fördelar lärarna ser med de digitala verktygen har informanterna 1,2,3,4 uttryckt att det 

hjälper dem att själva planera undervisningen, att söka upp nya lektioner, öka elevernas motivation, 

når elever med olika behov och göra underviningen roligare. Informant 5 anser att också att fördelen 

med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är att snabbt kunna hitta fakta och nya 

lektioner.  

”… Det finns massor av fördelar…! inläsningstjänster där man kan knappa in sitt läromedel och få det 
uppläst på sitt språk… eftersom det är många elever på denna skola med andra språk så finns den 
möjligheten för dem att lyssna via hörlurar… vilket är fantastiskt (Informant 4, 2017). 

”… Jag är ju själv så intresserad av att använda teknik på olika sätt i min undervisning, jag tror det är 
därför det har hänt så mycket på vägen. PIM har såklart också varit till stor hjälp men det har inte varit 
avgörande… jag upplever att de äldre undviker att använda det för att de inte kan eller vill det.” 
(Informant 4, 2017). 

”… fördelarna med denna utveckling är att jag kan ge eleverna fler valmöjligheter när det kommer till att 
inhämta kunskap på olika sätt, eleverna får ta del av en varierad undervisning som gör det lättare för dem 
att veta på vilket sätt de lär sig bäst ...” (Informant 1, 2017). 

På frågan vilka nackdelar som finns med de digitala svarade man att det strular med tekniken. 
Resultatet visar på att det inte är en avgörande faktor för att inte använda sig av tekniken i 
undervisningen. Samtliga anser också att det förekommer ofta att tekniken strular men att det många 
gånger går att lösa via IT-support eller via kunniga kollegor. Informant 1,2 och 3 antydde också på att 
när man ger eleverna möjligheter till att söka själva kan de komma över mycket som lärarna inte har 
kontroll över. Detta ansåg däremot inte informant 4 var ett problem utan att hen menar att ansvaret 
vilar på hen som lärare att lära dem hantera de digitala verktygen på rätt sätt.  

”… när eleverna ska söka information själva måste jag vara tydlig med reglerna, de kan stöta på saker som 
de inte är mogen att komma över. Nackdelarna är att man måste hålla koll, det finns alltid någon som vill 
töja på gränserna” (Informant 1, 2017). 

”… egentligen finns det inga nackdelar… men det ska vara tekniken då… men det är inte ofta det händer” 
(Informant 3, 2017). 
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7. Diskussion 
I denna del presenteras först metoddiskussion sedan diskuteras resultatet av observationerna och 

intervjuerna i koppling till tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Då syftet med arbetet är att ta reda på lärares inställning och användning av digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen, lämpar sig valet att använda sig av observationer och intervjuer bäst 

som metoder för inhämtningen av data. Eftersom studien inriktar sig på lärares uppfattningar och 

agerande valdes denna metod utifrån det som Merriam (1994) anser gällande, att val av metod 

inriktar sig på upptäckt, insikt och förståelse för hur människor uppfattar världen.  

Observationerna skedde utifrån det Eliasson (2013) beskriver om att vara en delagande observatör. 

Det menar författaren, innebär att observatören förhåller sig mer passiv till omgivningen där fokus 

ligger på att observera och dokumentera iakttagelser. Detta val görs för att få en inblick i hur läraren 

agerar i sitt användande av de digitala medlen som finns, samt för att kunna se vilka medel som 

används.  

 

Intervjuerna är semistrukturerade, Eliasson (2013) förklarar det som när intervjuguiden omfattar fler 

frågor för intervjuaren att gå igenom vilket innebär att den är mer strukturerad.  Frågorna gjordes 

öppna eftersom fokus ligger på deltagarnas åsikter, känslor och attityder i förhållande till det som 

studeras. Detta valdes för att kunna täcka in fler områden.  

 

Då syftet är att få en inblick i hur lärare arbetar med digitala verktyg i no-undervisningen samt vilken 

inställning de har till dem, ger observationerna en bild över vad lärarna faktiskt gör samt intervjuerna 

hur de själva anser att de förhåller sig till verktygen.     

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till digitala verktyg i de naturvetenskapliga 

ämnena, samt hur och varför de använder digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. För att 

kunna undersöka det gjordes dessa:   

 

•Använder lärare digitala verktyg i no-undervisningen, i sådana fall hur och varför? 

• Hur förhåller sig lärare till digitala verktyg som pedagogiskt redskap i de 

naturvetenskapliga ämnena?  

• Vilka faktorer ligger till grund för användningen och inställningen till digitala verktyg i no-

undervisningen? 

• Förekommer några skillnader i användandet av IKT i olika årskurser 1-3 inom 

naturvetenskapen?  I sådana fall på vilket sätt?  

Resultatet för denna studie pekar på att samtliga informanter är medvetna om vikten av att använda 

sig av digitala verktyg i undervisningen. De ger en liknande syn på det som Kroksmark (2009) påtalar 

att elever behöver utveckla digitalkompetens där de kan förhålla sig till omvärlden samt kunna förstå 

och klara sig i ett demokratiskt högteknologiskt samhälle. Jag kunde se via observation att lärarna 
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låter eleverna få ta del av digitala verktyg och under intervjuerna påtalade också samtliga informanter 

att det är viktigt att eleverna ges rätt verktyg att förhålla sig till i ett samhälle där de ska kunna vara 

med och delta som aktiva medborgare. Majoriteten av informanterna utgår från läroplanen där syftet 

inom naturvetenskapen och att eleverna ska ges kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena 

handlar om att människan ska få redskap till att själv kunna påverka sitt eget välbefinnande, samt för 

att vara delaktig i påverkan till en hållbar utveckling (Skolverket, 2011). Eftersom informanterna 

1,2,3,4 ger eleverna redskap som är aktuella i dagens samhälle samt ger eleverna kunskaper att 

hantera detta hjälper de eleverna att utvecklas sin kunskap inom det digitala.   

 Även fast informant 5 inte använder sig av digitala verktyg i samma utsträckning som de andra 

informanterna, så har de samma syn att det är viktigt för eleverna att de får kunskaper att hantera 

verktygen samt sin kunskap om att vara källkritisk.   

 

Under observationerna samt intervjuerna framkom det att det skiljer mellan skolorna hur tillgången 

ser ut. Liksom Skolverket (2016) presenterade i sina senaste resultat så ger detta en liknande bild över 

att alla skolor inte har lika tillgång till digitala medel. På de skolor som är aktuella för denna studie 

finns inte alltid tillgång till digitala medel i samma utsträckning. En av skolorna har exempelvis inte 

tillgång till Ipads alls medan några delar 1 Ipad på 4 elever och vissa andra har 1 Ipad per elev. Det 

som framkom under denna studie visar däremot på att lärarna inte uppfattar att det är ett problem att 

inte varje elev har en egen Ipad. Det man kan se är att samtliga lärare anpassar undervisningen utifrån 

vertyg som finns och anser att eleverna ändå får ta del av digitala verktyg samt att det inte begränsar 

deras undervisning. Två informanter anser att även om de såklart skulle vilja ha fler digitala medel så 

upplevs detta inte som ett hinder för deras undervisning. Här ser man vikten av att man som lärare 

hittar vägar för att skapa en undervisning utifrån de förutsättningar som finns. Precis som majoriteten 

av informanterna anser så handlar det om pedagogens eget intresse att få med digitala verktyg på ett 

bra sätt i undervisningen.  

 

När det kommer till lärarnas egna kompetenser inom IT spelar det ingen större roll hur mycket 

utbildning lärarna får. Studien visar att informanterna kan tycka att det är bra med utbildningar och 

att de underlättar men att det inte är en avgörande faktor i användandet av det.   Samtliga informanter 

anser att de behöver ha kunskaper inom användingen men att det ligger i deras eget intresse att 

använda IT i undervisningen. Informant 1,2,3,4 visar att de har tillräckliga kunskaper att införa 

digitala verktyg i undervisningen. Både under observationerna samt under intervjuerna framkom det 

att de har en pedagogisk medvetenhet varför de väljer att använda sig av de digitala medlen. Utifrån 

det som Bouck & Flanagan (2010) menar med att lärarna ska veta syftet med användingen av detta. 

Liksom att virituella verktygen har goda förutsättningar att tillgodogöra elever lärande. Studiens 

resultat visar att detta är något som informanterna gör.  

 

Informanterna i denna studie visar att det är deras eget intresse som ligger bakom att införa digitala 

verktyg i undervisningen. Bergqvist (2005), som presenterade Robersson (2003) menade att lärare 

tvingas till att använda IT i sin undervisning utan vetskapen om varför. Detta är något som inte helt 

stämmer överens medstudiens resultat. Endast informant 5 har yttrat att hen inför det för att det 

förespråkas, men däremot väljer hen inte ta med det mer än vad hen behärskar. De andra fyra 

informanterna anser däremot att de inte tvingas att använda digitala verktyg utan det ligger i deras 

eget intresse. Jag kan både se och dra slutsatsen av att de själva anser att de underlättar för lärarna i 

deras undervisning samt att de vill att eleverna ska ges möjligheter att få ta del av digitala verktyg.  
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Precis som Blouck & Flanagan (2010) samt Bergqvist (2005) indikerar att de virituella verktygen bör 

användas i klassrummet där både eleverna och lärarna ska ha kunskaper i användingen inom detta 

anser jag att samtliga informanter tar hänsyn och i praktiken gör det. När det kommer till informant 5 

som inte valde att ha med de digitala verktygen gör hen ett aktivt val att inte använda dem att det är 

inget som informanten upplever ha kunskaper om. Även om jag anser att samtliga elever ska få ta del 

av olika digitala medel ska de inte enbart införas för att de förespåkas, utan det ska finnas kunskap 

och medvetenhet bakom det valda verktyget för att det ska vara givande.   

 

Löfving (2012) lyfter att de digitala verktygen kan bidra till att elevernas motivation höjs men ställer 

sig frågan om motivationen ger ökat lärande. Utifrån resultatet visar denna studie på att det är den 

största andledningen till varför informanterna väljer att använda de digitala medlen. Majoriteten 

menar att eleverna blir mer motiverade, elever som är i behov av extra stöd får mer möjligheter till att 

få anpassad undervisning samt att det ger elever med att uttrycka sig möjligheter att använda annat 

än endast papper och penna. Under alla observationer upplevde jag att de flesta elever fångades upp 

och blev mer motiverade. Då jag känner till några av barnen från olika klasser så kunde jag se att detta 

gynnade de elever med svårigheter samt att det höjde deras motivation för lärandet.  

 

Löfving (2012) presenterade också Joanna Giota i sin artikel, utifrån det som Giota menade på att 

vuxna inte tar reda på vad eleverna själva har för tankar om att ta sig till de kunskaper, färdigheter 

och kompetenser som vuxna anser är viktigt för eleverna. Hon uttryckte att det alltid är pedagogen 

som bär det största ansvaret för att skapa relationer mellan pedagog och elev. Detta stämmer inte 

överens med informanterna 1,2,3,4 i denna studie. Under intervjuerna påvisar resultatet att 

informanterna involverar eleverna i deras lärande och inlärning. Däremot kan informant 5 syn på att 

eleverna inte behöver digitala verktyg som en morot för motivation inte utgår från eleverna. Detta är 

något som jag upplever ligger hos informanten själv och där med tappar hen en del av relationen med 

eleverna då hen inte utgår från hur eleverna själva vill använda detta. Som lärare anser jag att det 

ligger i lärarens intresse att vilja införa olika inlärningsmetoder och verktyg så eleverna ges 

möjligheter att kunna finna, på vilket sätt de lär sig bäst. Utifrån de andra informanterna anser jag att 

detta är något som de både gör i praktiken samt förespråkar.  

 

Skolverkets undersökning visar att ämnen som IT användes mest inom är svenska och 

samhällskunskap (Skolverket, 2016). I detta resultat använde samtliga lärare mer eller mindre 

använder sig av någon form av IT i no-undervisningen också. Då jag inte undersökt hur mycket som 

används i svenskan eller samhällskunskapen kan vet jag inte ge svar på om det används lika mycket.  

 

Blouck & Flanagan (2010) lyfte att det finns flera olika webbplaster och program som både elever och 

lärare idag kan använda sig av. Forskarna visar att det är viktigt att läraren använder sig av IT-

verktygen på rätt sätt där lärarna ska veta syftet med användingen. De menade också att de virituella 

verktygen har goda förutsättningar att tillgodogöra elever lärande. Detta var något som också 

framkom under observationerna och intervjuerna.  4 av 5 informanter använder sig av olika program 

eller webbplatser när de gör bedömningar eller ska presentera ett nytt område. Utifrån hur lärarna 

använde sig av detta upplevde jag detta som något positivt. Programmen är bra verktyg både för 

eleverna och lärarna. Under observationerna när lärarna använde sig av Powerpoint kunde man se att 

samtliga elever deltog aktivt likaså när lärarna använde sig av Kahoot. Detta upplevde jag som något 
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positivt både för eleverna, som tyckte det var roligt, samt för läraren som fick snabb återkoppling på 

vad eleverna befann sig.    
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8. Avslutning  
I denna del ges en slutsats samt förslag på vidare forskning för studien.  

8.1 slutsatser 

Utifrån denna studies resultat kan man dra slutsatsen att majoriteten av lärarna har ett intresse av att 

använda sig av digitala verktyg i no-undervisningen. Eftersom denna studie endast visar 5 lärares syn 

på användandet av IT i no-undervisningen så är den inte generaliseringsbar. Även om det var 1 av 5 

lärare som upplevde att det är svårt att införa digitala verktyg i undervisningen så visar resultatet på 

alla lärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen. Samtliga har en liknande bild av att 

eleverna behöver ta del av digitala verktyg men det skiljer sig ändå i införandet av det.  

 

Det egna intresset var också en avgörande faktor till varför lärarna väljer att använda sig av IT. 

Samtliga informanter väljer eller inte väljer att använda sig av digitala verktyg för att de själv valt det. 

Av de som valt att använda medlen så handlar det om att eleverna blir motiverade samt att digitala 

verktyg underlättar för lärarna i deras arbete. Läraren som inte använde sig av IT visar att det är hens 

kunskap som sätter gränser för om hen ska använda det eller inte. De andra lärarna menar att det inte 

är kunnandet som sätter stopp för att införa det i undervisningen, det handlar mer om lärarens eget 

intresse till att vilja lära sig och hantera vertygen.  

 

Utifrån den forskning som ligger till grund för denna studie stämmer resultatet delvis överens med 

tidigare forskning. Däremot visade forskning att lärare ofta saknar en medveten tanke bakom varför 

de väljer att införa digitala medel men i denna studie pekar det mot att lärarna har god medvetenhet 

och en pedagogisk utgångspunkt i användandet.  

 

8.2 Vidare forskning  

Under samtliga intervjuer framkom det att informanterna skulle använda sig mer av digitala 

verktyg ifall det var mer lättillgängligt tillexempel att hitta bra appar, färdiga hemsidor eller 

annat digitalt material att tillgå. Samtliga ansåg att det tar mycket tid att letar rätt på något 

som skulle passa NO-undervisningen. Det skulle det vara intressant att undersöka vilka 

aktuella appar, hemsidor eller andra digitala medel som finns att tillgå och vilka av dem som 

lärare anser vara givande.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Michaela Äng och är lärarstudent på Mittuniversitetet. Jag håller på att skriva mitt sista 

självständiga arbete som handlar IT inom de naturvetenskapliga ämnena. Jag undrar om du skulle 

kunna tänka dig ställa upp och delta i min studie? Du som person, samt dina svar kommer vara 

anonyma och ingen kommer veta att det är du som deltagit. Hör gärna av dig om det finns möjlighet 

för en observation samt en intervju efteråt på cirka 30 min.   

 

Med vänliga hälsningar Michaela.  
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Bilaga 2 

Observationsschema 
Lärare: _________________ Skola_____________________ 

 

Vilka digitala verktyg fanns det tillgång till i klassrummet: 

 

 

 

 

Vilket område berörde lektionen: 

 

 

 

 

 

Vilka digitala medel använde läraren: 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt använde läraren digitala verktygen: 

 

 

 

 

 

Fick eleverna ta del i användingen av digitala verktyg: 

 

 

 

 

Hur använde eleverna de digitala verktygen?  
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Bilaga 3  

Intervjufrågor  

Inledningsfrågor:   

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Hur länge har du arbetat med elever i årskurs 1-3?  

4. Vilken årskurs undervisar du i?  

5.  Har du någon fortbildning inom IT och lärande?   
- om ja; har det varit ett stöd? Nej: skulle du vilja ta del av det?  

 Frågor efter Observationen från lektionen. 

1. Vilka digitala verktyg använde du dig av idag i din undervisning?  

2. Varför valde du dem?  

 3. Hur använde du dem?  

4. Vilken betydelse anser du att de digitala verktygen hade på elevernas inlärning under denna 
lektion?   

Intervjufrågor  

Om skolan 

1.  Hur ser möjligheten ut för er på skolan att använda digitala verktyg i no-undervisningen? 

2. Finns det tillräckligt med it-support vid behov?  

3. Vilka digitala verktyg finns det tillgång till på skolan?  

4. Hur pass drivande upplever du att är din rektor/skolledare är gällande införandet av digitala 
verktyg i skolan?  

Personliga  

1. Varför väljer/väljer du inte att använda digitala verktyg i din no-undervisning?  

2. Använder du dig mycket av IT själv?  

3. Vad tycker du om digitala verktyg i din undervisning?  
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4. Anser du att det finns tillräckligt med digital utrustning för din undervisning?  

5. Använder du digitala verktyg i de naturvetenskapliga ämnena?  

6. På vilket sätt använder du dessa?  

7. Vilka förutsättningar ges eleverna att använda digitala verktyg för att utveckla sitt lärande i no-
ämnena?  

8. Vilken betydelse skulle du säga att digitala verktyg har för din undervisning? 

9. Vilka fördelar/nackdelar ser du med att använda dig av digitala verktyg? 

10. Kan du se någon progression i användandet av IT-verktygen i din egen undervisning?  

11. Ge exempel på vad som skulle kunna påverka din inställning till digital utrustning som ett 
pedagogiskt verktyg i no-undervisning?  

12. Vilka faktorer till grund till varför du använder digitala verktyg i din undervisning?  

13. Skulle du vilja använd dig mer av digitala verktyg i no-undervisningen? I sådana fall vad är det du 
upplever som behövs för att du ska göra det?  

14. Har du något du vill tillägga? 

 
 

 

 
 


