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Sammanfattning 

 

Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma 

takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal 

källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte 

använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. 

Tidigare forskning visar på att lärarnas digitala kompetens är bristfällig 

samt att tillgången av verktyg inte finns i naturvetenskapsundervisningen. 

Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva lärares användning av 

digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen utifrån aktuell 

forskning. Genom systematiska sökningar i databaserna ERIC och 

SwePub har tio källor använts för att besvara litteraturstudiens 

frågeställning. Litteraturstudiens slutsats är att digital kompetens, brist på 

tillgång och inverkan på elever hindrar eller möjliggör lärarnas 

användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. Då 

studiens endast innehåller internationella studier är det av intresse att 

undersöka liknande studie i en svensk kontext.  

 

Nyckelord Digitala verktyg, naturvetenskapsundervisning, naturvetenskapslärare, 

digital kompetens 

  

Handledare Ingrid Gyllenlager & Pernilla Granklint Enochson 

  



 
 

Förord 
 

Den här litteraturstudien grundar sig i att vi båda har ett stort intresse för naturvetenskap. 

Naturvetenskapen kan ge förklaringar till olika fenomen exempelvis hur vädret fungerar, 

elektronik, årstider, ebb och flod, första livet på jorden och varför ett äpple faller till marken. 

Vi anser att det är ett viktigt och intressant ämne som kan ge oss kunskap om hur världen 

fungerar. När vi utbildade oss till naturvetenskapslärare fick vi även syn på hur många frågor 

i naturvetenskapen som kunde besvaras med hjälp av digitala verktyg. Ett exempel som blev 

av stor betydelse för oss var när vi med hjälp av digitala verktyg kunde bräcka en myt som vi 

sedan grundskoleåldern fått lära oss vara sann. Med hjälp av digitala mätinstrument kunde vi 

ta reda på vad som egentligen händer med syre- och koldioxidhalten i luften när man tänder 

ett värmeljus och sätter ett glas över. Precis som vi med hjälp av digitala verktyg fått bättre 

förståelse för vissa naturvetenskapliga fenomen, vill vi att barn och ungdomar också ska få 

den möjligheten. Detta är en av anledningarna till varför vi valt att skriva om digitala verktyg 

i naturvetenskapsundervisning. Med det här arbetet vill vi förbättra vår kompetens inom detta 

område och därmed stärka vår framtida yrkesprofession. 

 

Framför allt vill vi tacka varandra för lärorika diskussioner, intensiva dagar och ett gott 

samarbete som har gjort arbetet möjligt. Vi vill även tacka Mattias Rundberg som har 

inspirerat oss inte bara för ämnet naturvetenskap, utan också för hur man kan använda 

digitala verktyg inom det. Ett ytterligare stort tack till Eva-Carin Lindgren för alla värdefulla 

tips och råd. Dessutom tackar vi nära och kära för allt stöd under arbetets gång. 

 

Vi önskar er trevlig och förhoppningsvis en insiktsfull läsning, 

 

Caroline Hansson & Johanna Hult (12 Januari 2018) 
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1. Inledning, bakgrund och problemområde 

 

Genom åren har den digitala tekniken i samhället expanderat kraftigt och är fortfarande en 

process som är i ständig utveckling. Den digitala tekniken är idag en del av många 

människors vardag och används både på fritiden men även i en del yrken, exempelvis 

datatekniker och programmerare. I framtiden kommer nästan alla yrken att kräva någon form 

av digital kompetens, det blir därför viktigt att varje individ utvecklar digital kompetens. Det 

som blir problematiskt är att nästan hälften av Europas befolkning idag saknar digital 

kompetens (Europeiska kommissionen, 2016a). Digital kompetens är en av 

nyckelkompetenserna som Europeiska kommissionen (2016b) har grundat för ett livslång 

lärande. Nyckelkompetenserna belyser vilken kompetens varje individ behöver för att vara en 

aktiv medborgare i samhället och vara delaktig i globaliseringen (ibid). 

 

 

Digital kompetens innefattar enligt Statens offentliga utredning (2015:28 , s. 102-103) 

kunskaper om att använda digitala verktyg och tjänster, där kunskaper om att söka 

information, kunna kommunicera, interagera och producera digitalt ingår. Det innefattar även 

förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället och individen (ibid). Vuorikari (2015) 

hävdar att digitaliseringen av samhället ställer krav på att skolan bör utvecklas parallellt med 

samhället. Den digitala kompetensen kan gynna elevers utveckling i skolan, exempelvis i 

naturvetenskap (ibid). Enligt Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg (2013, s. 12) är det 

centrala i naturvetenskapen att förklara olika fenomen och samband i den fysiska världen. 

Fenomen är olika företeelser som visar sig (Nationalencyklopedin, u.å.). Exempel på 

naturvetenskapliga fenomen kan vara regnbåge, avdunstning och stjärnfall. I naturvetenskap 

ingår bland annat ämnena biologi, kemi och fysik (Eriksson, u.å.). 

 

I svensk skola infördes digitaliseringen för cirka tre decennier sedan. Vid den tidpunkten 

benämndes det som IT (informationsteknik). Under den satsningen var det mest matematik-

och naturvetenskapslärare som använde IT i sin undervisning. Datalära ingick i 

matematikämnet och intresset för tekniken var större bland naturvetenskapslärare än övriga 

lärare (Pedersen, 1998, s. 6). Detta förändrades över tid och omkring 1990-talet dominerades 

inte IT-användningen längre av matematik- och naturvetenskapslärare (Jedeskog, 1996 s. 

138-139). Idag används fler begrepp än IT, exempelvis IKT (Information- och 
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kommunikationsteknik)och MIK (medie- och informationskunnighet). I den här 

litteraturstudien kommer digitala verktyg att användas som ett samlingsnamn för de olika 

digitala begreppen som finns. Digitala verktyg innefattar allt som kan användas i 

undervisningen som är digitalt, både hårdvara (exempelvis datorer, I-pads och olika digitala 

mätinstrument) och mjukvara (exempelvis, Word, PowerPoint och appar). 

 

Vid Skolinspektionens granskning (2012, s. 2) framkom det att användningen av digitala 

verktyg saknades eller användes vid fåtal tillfällen i grundskolans 

naturvetenskapsundervisning. Granskningen visade även att lärare saknade kompetens inom 

digitala verktyg, samtidigt efterfrågade lärarna kompetensutveckling (ibid, s. 4). Enligt en 

rapport från Riksdagen (2016, s. 7) behöver både lärare och skolledare kompetensutveckling 

för att skapa förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen. Rapporten (ibid, s. 

7) belyser även att digitala verktyg i undervisningen ställer nya krav på organisation och 

resurser. Detta är något som Berg (2017) ser ett problem i. Hon uttrycker en oro för de 

orättvisor som kan uppstå mellan olika skolor, då det oftast är upp till rektorn på varje skola 

att bestämma hur mycket fokus som läggs på digitala verktyg. 

 

En rapport från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) (2016, s. 

74) visar att Sverige i jämförelse med andra OECD-länder, ligger under medelvärdet i hur 

mycket elever arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Rapporten visar även att 

majoriteten av lärare i OECD-länder inte använder sig av digitala verktyg regelbundet i 

undervisningen. Anledningar till detta kan vara bristen på tillgång av digitala verktyg och att 

lärare upplever att de saknar kompetens till att använda det i undervisningen (ibid, s. 73).  
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1.1 Tidigare forskning  

 

Utifrån en internationell undersökning, där 1600 matematik- och naturvetenskapslärare som 

undervisade i årskurs åtta deltog gjorde Voogt (2010) en analys. Syftet var att ta reda på 

skillnader mellan de lärare som använde digitala verktyg och de som inte använde det. 

Resultatet visade att grupperna som arbetar med digitala verktyg och de som inte använde det 

hade en gemensam uppfattning, nämligen att de ansåg att den traditionella läroplanen och 

livslångt lärande är två viktiga faktorer (s. 458). Ytterligare framkom det i resultatet att de 

lärare som använde digitala verktyg kände ett större engagemang för sitt yrke. Resultatet 

visade även att lärarna som använde digitala verktyg blev tryggare i användningen och 

upplevde därmed att deras självförtroende kring det ökade (s. 459-460).  

 

En annan forskare är Mork (2006) som har gjort fyra studier om digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen. I en av studierna hade Mork (ibid, s. 61) som syfte att 

studera hur ett datorprogram påverkade elevers lärande om radioaktivitet. Mork (ibid, s. 121) 

undersökte fyra högstadieklasser där 62 elever genomförde tre olika tester, före- och eftertest 

samt ett uppföljningstest. Studiens resultat visade att eleverna ansåg att datorprogrammet 

kunde hjälpa dem att visualisera och få en djupare förståelse för naturvetenskapliga 

fenomenet radioaktivitet (ibid, s. 139). Däremot nämner Mork (ibid, s. 47) att användningen 

av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisning inte automatiskt gör att det blir mer 

givande. En annan aspekt som Mork nämner är att lärare är i behov av kompetensutveckling 

inom digitala verktyg och digitala läromedel och de därmed bör ha större tillgång till detta 

(ibid, s. 47). Om lärare använder digitala verktyg på ett varierat sätt kan det utveckla både 

elevers praktiska och teoretiska förmåga i naturvetenskap (ibid, s. 43). 

 

En ytterligare studie som visade att digitala verktyg inte är en genväg till förståelse är 

Pétursdóttirs (2012) studie. Pétursdóttir (ibid, s. 160) har i sin undersökning kommit fram till 

att det är svårt att bevisa att digitala verktyg hjälper elever i sitt lärande. Undersökningen 

bestod av en kvasiexperimentell metod där åtta naturvetenskapslärare och 395 elever 

studerades genom observationer och intervjuer. Eleverna delades in i två grupper där den ena 

gruppen fick undervisning baserat på digitala verktyg, medan den andra gruppens 

undervisning inte baserades på digitala verktyg (s. 151-152). Resultatet visade att lärarnas 
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kompetens om ämnet var av större betydelse än de verktyg som tillämpades i undervisningen 

(s. 160). 

 

 

1.2 Sammanfattning av inledning, bakgrund och problemområde 

 

Digitaliseringen av samhället är en pågående process som medför att det är viktigare än 

någonsin att ha en digital kompetens. Vilket leder till att skolan bör utvecklas i takt med 

samhällets digitalisering, för att kunna ge elever de rätta verktygen för framtiden. Det skapas 

en problematik eftersom rapporten från OECD (2016, s.73) visar att majoriteten av lärare i 

OECD-länder inte använder sig av digitala verktyg regelbundet i undervisningen. 

 

Problemområdet för den här litteraturstudien har formulerats utifrån tidigare forskning som 

visat att det finns en problematik med digitala verktyg i naturvetenskap. Mork (2006, s. 47) 

lyfter bland annat lärarnas behov av kompetensutveckling och att tillgången av digitala 

verktyg inte finns. Ytterligare har det uppmärksammats att det finns en brist på svenska 

studier som behandlar digitala verktyg i samband med naturvetenskap. Därför är det av 

intresse att studera vidare om digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Utifrån problemområdet kunde studiens syfte formuleras. Syftet med den här litteraturstudien 

är att beskriva lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisning utifrån 

aktuell forskning. Frågeställningen som ligger till grund för litteraturstudien är:  

 

- Vad visar tidigare vetenskapliga studier om vilka hinder och möjligheter som lärare 

upplever vid användandet av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen?  
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3. Metod 

 

I kommande avsnitt kommer tillvägagångssättet för det insamlade datamaterialet presenteras. 

De granskade vetenskapliga artiklarna kommer att benämnas med samlingsnamnet källor. De 

sökningar som har gjorts redogörs mer ingående i en söktabell (Bilaga 1). 

 

 

3.1 Databaser 

De databaser som användes var ERIC (Education Resources Information Center) och 

SwePub. Databasen ERIC är en internationell databas för utbildningsvetenskap. De sökord 

som användes i databasen skrevs därför på engelska. SwePub är en nationell databas där 

forskning från svenska lärosäten publiceras. Sökorden i SwePub skrevs både på engelska och 

svenska eftersom databasen innehåller dokument skrivna på båda språken. Detta resulterade i 

en mer omfattande sökning. En del källor som hittades i ERIC och SwePub var inte alltid 

tillgängliga i databaserna. För att kunna studera och läsa källorna användes Halmstad 

Högskolas biblioteks databas OneSearch för manuella sökningar. Källorna som inte var 

tillgängliga i ERIC eller SwePub hittades här. 

 

 

3.2 Sökordsöversikt 

 

En rekommendation från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 78) är att 

sökorden i en systematisk sökning grundar sig på frågeställningen. Utifrån den valda 

frågeställningen kunde formulering av sökord påbörjas. De ord som ansågs centrala i 

frågeställningen var Naturvetenskap (på engelska science) och digitala verktyg (på engelska 

digital tools). Eftersom digitala verktyg är ett övergripande begrepp användes även andra 

sökord som är kopplade till digitala verktyg, exempelvis IKT. För att göra en så systematisk 

sökning som möjligt har till största del samma sökord använts i båda databaserna. I början av 

sökningen användes sökorden science och ICT enskilt, vilket dock gav ett orimligt antal 

träffar. För att avgränsa sökningen adderades bland annat sökorden med varandra men även 

med andra nya sökord, exempelvis education. Nedan i Tabell 1 ses ett exempel på de 

sökningar som har gjorts i databasen ERIC (fullständig tabell finns i Bilaga 1). I Tabellen går 



9 
 

det bland annat att utläsa datum, sökord, avgränsningar, träffar och urval. I båda databaserna 

avgränsades sökningarna till refereegranskade vetenskapliga artiklar (på engelska peer-

reviewed). 

 

 

Tabell 1. Exempel från sökstrategin. 

 

Datum  Sökord Avgränsning Träffar Första urval utifrån 

abstract 

Andra urval utifrån 

hela artikeln  

2017-11-20 Science  Peer reviewed  131516 - - 

2017-11-20 ICT Peer reviewed 3049 - - 

2017-11-20 science AND ICT  peer reviewed-  546 - - 

2017-11-20 science AND ICT peer reviewed- 

Teaching methods -  

Secondary school 

science 

17 14 10 

 

 

Ett annat sätt som användes för att avgränsa sökningen var med hjälp av booleska 

operatorerna AND och OR. Det var endast i databasen ERIC som de booleska operatorerna 

kunde nyttjas. Booleska operatorer kan vara gynnsamma eftersom de avgränsar sökningen 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 78-79). I SwePub kunde inte de booleska operatorerna 

nyttjas eftersom funktionen inte existerar i databasen. Ytterligare avgränsades sökningen 

genom frassökning, vilket kunde användas i båda databaserna. Frassökningar innebär att 

sökord sätts inom citattecken för att söka på ord i en specifik ordföljd. Genom att använda 

frassökning kunde sökträffarna bli mer specifika och relevanta för litteraturstudiens 

frågeställning.  
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3.3 Inklusions- och exklusionskriterier  
 

För att avgränsa sökningarna och för att få relevanta källor utifrån studiens syfte och 

frågeställning formulerades inklusions- och exklusionskriterier. Det första inklusionskriteriet 

var att alla källor skulle vara refereegranskade (på engelska peer-reviewed). Källor som inte 

var refereegranskade exkluderades. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 61-62) menar att 

refereegranskade källor har högre kvalité och är mer pålitliga eftersom att de är kritiskt 

granskade av experter. När en sökning gav ett rimligt antal träffar lästes alla abstrakten 

igenom för att se om det uppfyllde de valda inklusionskriterierna. Det andra 

inklusionskriteriet som formulerades var att texternas språk skulle vara på engelska eller 

svenska, eftersom vi inte behärskar fler språk än dem.  

 

Det tredje inklusionskriteriet var att tidsperioden för urvalet skulle vara mellan 2007-2017. 

Argumentet till den valda tidsperioden är att studier som är äldre än 2007 ansågs i denna 

litteraturstudie vara irrelevanta. Tekniken utvecklas ständigt och är en pågående process. Den 

digitala användningen i skolan för mer än cirka tio år sedan är därmed svår att jämföra med 

dagens. Genom att avgränsa tidsperioden grundar sig litteraturstudien på aktuell och relevant 

forskning. Det fjärde inklusionskriteriet avgränsade sökningen främst till middle school och 

secondary school. Däremot har två av studierna även med antingen high school eller 

elementary school utöver middle school och secondary school. 

 

Studier som redan påträffats exkluderades för att undvika dubbletter. Detta system användes 

återkommande i båda databaserna ERIC och SwePub. Även studier som var reviews 

exkluderades eftersom de inte är vetenskapligt granskade. Ett ytterligare exklusionskriterie 

var att abstrakts som innehöll andra ämnen än naturvetenskap, exempelvis samhällsvetenskap 

(på engelska socio-science), valdes bort. Detta eftersom att litteraturstudien har 

naturvetenskap som inriktning. Även abstrakt som inte innehöll ord relaterat till digitala 

verktyg och undervisning exkluderades. Eftersom att litteraturstudien har ett lärarperspektiv 

exkluderades de källor med elevperspektiv. 
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3.4 Urval 

 

Det första steget vid urvalet genomfördes som preliminär bedömning och genomläsning av 

abstrakt. Flera vetenskapliga källor återkom vid de olika databassökningarna. Antalet valda 

vetenskapliga källor i första urvalet blev 43 stycken. För vidare urval gjordes en granskning 

av de vetenskapliga källornas hela innehåll. Därefter diskuterades granskningsresultatet och 

ett andra urval gjordes. Vid detta andra urval exkluderades 33 källor. Exkluderingen 

redovisas i Bilaga 1. Det slutliga urvalet bestod av 10 vetenskapliga källor som bedömdes 

relevanta för att besvara syfte och frågeställningen (Bilaga 2). 

 

 

3.5 Databearbetning 

 

Litteraturstudiens data baseras på de tio tidigare nämnda källorna. Med hjälp av en 

innehållsanalys har empirins resultat analyserats och bearbetats utifrån syftet och 

frågeställningen. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 147-148) används en innehållsanalys 

för att strukturera och koda empirin. Under databearbetningen valdes delar av källornas 

resultat ut, för att utesluta irrelevanta resultat för denna litteraturstudies syfte och 

frågeställning. Första steget var att skriva ut varje källas resultat. Andra steget var att läsa 

igenom de vetenskapliga källorna ett flertal gånger för att få en känsla för vad de handlade 

om. Meningsbärande enheter som svarade på frågeställningen identifierades och kodades. 

Koderna sorterades därefter i kategorier som mynnade ut i tre teman, Digital kompetens, Brist 

på digitala verktyg och Inverkan på eleverna. Dessa teman används för att analysera det 

resultat som framkommit. Analysen utförs i slutet av varje resultat i kommande 

resultatavsnitt.  
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4. Metoddiskussion 
 

För att litteraturstudien ska bygga på god forskning och undvika oetiska handlingar menar 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 69-70) att det är viktigt att ta olika etiska aspekter i 

beaktning. Detta innebär att alla källor bör presenteras likvärdigt och att författaren inte 

endast presenterar källor som stämmer överens med författarens egna åsikter. Något som har 

upplevts problematiskt med källorna är att det har varit svårt att avgöra i vilken grad de har 

förhållit sig till de etiska principerna. Detta kan bero på att källorna kan vara en del av större 

projekt eller dylikt där de etiska principerna har presenterats och inte enbart för den valda 

källan. Dock hade det varit lämpligt att forskarna hade beskrivit de forskningsetiska 

aspekterna som de hade tagit hänsyn till. 

 

Under sökningsprocessen blev det problematiskt att använda enbart digitala verktyg som 

sökord. Eftersom flertalet källor innefattade flera olika motsvarande ord. Därför valdes det att 

använda sökord från källornas centrala nyckelord, till exempel ICT och information and 

communications technology. Genom att använda flera motsvarande sökord minskade risken 

att utelämna relevanta källor. Ett ytterligare sökord som utvecklades under sökprocessen var 

science. Eftersom inriktningen på denna litteraturstudie är naturvetenskapsundervisning 

medförde det att sökordet science utvecklades till science education.  

 

Ytterligare något som kan påverkat litteraturstudiens resultat är valet av kriterier. Kriterierna 

kan avgränsa och ge ett specifikt resultat men kan likaväl ge bortfall av relevanta källor. Som 

tidigare nämnt var ett av kriterierna att källorna ska vara vetenskapliga. Vilket kan leda till en 

förlust av för övrigt relevanta källor. Dessutom kan relevanta källor exkluderats från 

litteraturstudien eftersom att sökningarna inte täcker all forskning som finns inom området. 

Sökningarna har endast gjorts i två databaser och är begränsade till språken svenska och 

engelska. Den avgränsade årsperioden (2007-2017) för de valda källorna kan ha exkluderat 

äldre relevanta källor och därmed påverkat studiens resultat.  

 

Den här litteraturstudien innehåller inte någon svensk forskning, eftersom sökningen inte gav 

några relevanta svenska källor för den här studiens syfte och frågeställning. 

Exklusionskriterierna påverkade att några svenska källor inte kunde tas med i denna 

litteraturstudie. Däremot är majoriteten av källorna från OECD-länder. Två av källorna 
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urskiljer sig genom att länderna de kommer ifrån inte är OECD-medlemmar. Däremot anser 

vi att dessa vetenskapliga källors resultat ändå är av relevans för studien.  

 

 

5. Resultat 

 

I kommande avsnitt presenteras de tre teman som litteraturstudiens resultat baseras på. 

Följande kommer resultatet för litteraturstudien att redogöras under respektive tema. I slutet 

av varje tema finns det en sammanfattning med de viktigaste resultaten samt en analys. De 

teman som har framkommit används som analysverktyg. 

 

I den här litteraturstudien identifierades tio vetenskapliga källor som berörde digitala verktyg 

i naturvetenskapsundervisning (Bilaga 2). Dessa studier uppfyllde inklusionskriterierna där 

en studie kom från Australien, en från Grekland, en från Israel, en från Nya Zeeland, en från 

Trinidad och Tobago, en från Turkiet, två från USA, en från Zimbabwe och en från Österrike.  

De flesta källor har använt sig av kvalitativ metod, två studier har använt sig av kvantitativ 

metod och två har använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Nedan följer en presentation av de teman som har identifierats i källorna: 

Digital kompetens. Detta tema innefattar hur naturvetenskapslärarens digitala kompetens kan 

möjliggöra och hindra användning av digitala verktyg i undervisningen. Digital kompetens 

innefattar hur läraren kan hantera olika digitala verktyg i undervisningen, hur det kan 

användas och förstås, både för hård- och mjukvara. Temat innefattar även lärarens möjlighet 

till kompetensutvecklingen inom digitala verktyg. Tema två namngavs till Brist på digitala 

verktyg. Tema två behandlar den begränsade tillgången av digitala verktyg som leder till att 

naturvetenskapslärarens användning av det i undervisningen påverkas negativt. Exempelvis 

den begränsade tillgången av datorer. Tema tre namngavs till Inverkan på eleverna. I tema tre 

presenteras hur digitala verktyg i undervisningen kan påverka eleverna. De teman som 

identifierades i respektive vetenskaplig källa anges i Tabell 2. 
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Tabell 2. Litteraturstudiens teman som identifierats i respektive vetenskapliga källor. 

Källa Tema 1: 

Digital 

kompetens 

 

 

Tema 2: 

Brist på digitala 

verktyg 

 

Tema 3:  

Inverkan på 

eleverna 

Çetin (2016)  X X 

Dawson (2008) X X X 

Elster (2010) X   

Hsu et al. (2012) X X X 

Lee et al. (2017) X  X 

Maharaj-Sharma et al. (2017) X X X 

Shadreck (2015) X X  

Siorenta et al. (2008) X X X 

Steiner et al. (2017)   X 

Williams et al. (2016) X X X 



15 
 

5.1 Digital kompetens 
 

Dawson (2008) har i sin studie intresserat sig av hur väl naturvetenskapslärare anser att de är 

förberedda för att använda digitala verktyg i sin undervisning och vilka olika digitala verktyg 

de använder (s. 203). Totalt deltog 33 naturvetenskapslärare, som alla svarade på enkäter och 

12 stycken blev intervjuade. Resultatet visade att lärarnas utbildning hade förberett dem för 

vissa datorprogram, exempelvis Word, e-mail och PowerPoint (ibid, s. 208). Studien visade 

även att lärarna hade bra kompetens inom de program de var vana vid att använda (ibid, s. 

210-211). Även i Hsu, Wang och Runcos (2012) studie framkom det att 

naturvetenskapslärarna hade grundläggande digital kompetens (ibid, s. 319). I studien 

användes kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder och totalt deltog 32 

naturvetenskapslärare. Studien belyste hur digitala verktyg kunde hjälpa och stödja i 

undervisningen (ibid, s. 318). Studiens resultat visade att lärarna hade ett starkt 

självförtroende i grundläggande datorkunskaper bland annat hantering av filer, sökningar på 

internet, planering och dylikt (ibid, s. 320). 

 

I likhet med tidigare presenterade studier har Maharaj-Sharma, Sharma och Sharma (2017) 

kommit fram till att lärarna i studien hade kompetens kring vissa program och digitala 

verktyg. Anledning till detta var att de program och digitala verktyg som användes var enkla 

att använda, där bland annat PowerPoint användes frekvent och återkommande (ibid, s. 29-

30). Studien undersökte 30 naturvetenskapslärares syn på digitala verktyg i undervisningen. 

Metoderna som användes i studien var klassrumsobservationer och skriftliga 

lektionsplaneringar (ibid, s. 27). Några av lärarna i studien hade kompetens för att nyttja 

virtuella laborationer och datorsimulationer (ibid, s. 30-31). Lärarna kände sig tryggare i att 

använda datorprogrammet PowerPoint efter att de haft möjlighet under studiens gång att 

använda det regelbundet och fått möjlighet till att träna på programmet (ibid, s. 30). En del av 

Williams och Otrel-Cass (2017) studie visade på liknande resultat. Syftet med studien var att 

ta reda på hur naturvetenskapslärare och elever tänker och uttrycker sig kring digitala verktyg 

(ibid, s. 88). Studien undersökte sex naturvetenskapslärare genom klassrumsobservationer. I 

resultatet framgick det att lärarna kände sig tryggare och mer självsäkra efter regelbunden 

användning av digitala verktyg under en period i undervisningen (ibid, s. 98). 
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I Shadrecks (2015, s. 90) studie intervjuades och observerades 14 matematik- och 

naturvetenskapslärare. Studien behandlar vilka hinder och utmaningar som lärarna uppfattade 

kring digitala verktyg i undervisningen. Resultatet av studien visade att lärarna inte hade 

tillräcklig kompetens för att nyttja digitala verktyg till fullo (ibid, s. 93-94). Lärarna i studien 

som inte använde datorer i undervisning är de som saknade kunskap om digitala verktyg 

(ibid, s. 93-94). Avsaknaden av denna kompetens har i studien visat att det kan leda till 

negativa attityder till att använda digitala verktyg i undervisningen (ibid, s. 91). Dessutom 

visade resultatet att den kompetensutveckling som lärarna i studien fick inte var givande för 

kontexten i klassrummet. Andra studier som visade på bristande kompetensutveckling var 

Dawson (2008) och Maharaj- Sharma et al. (2017). Dessutom visade Maharaj- Sharma et al. 

(ibid, s. 31) att lärarna i deras studie uttryckte att engagemanget från skolan saknades och 

därmed påverkade deras möjlighet till kompetensutveckling. 

 

Utifrån intervjuer med 37 lärare har Elster (2010, s. 2203) kommit fram till att endast 6 av de 

intervjuade lärarna använde datorer på avancerad nivå. Resultatet visade att lärarnas 

datorkompetens påverkade att de inte använde digitala verktyg i undervisningen (ibid, s. 

2212-2213). Siorenta och Jimoyiannis (2008, s. 198-199) belyste att lärarna i deras studie 

ansåg att det var svårt att integrera digitala verktyg i de olika 

naturvetenskapsundervisningsaktiviteterna. Metoden de använde i studien var enkäter. Det 

var 53 fysiklärare som deltog och svarade på enkäterna. Syftet med studien var att ta reda 

fysiklärares uppfattningar och idéer av laborationer och stöttning av digitala verktyg vid 

fysikinstruktioner (ibid, s. 191). 

 

Ett ytterligare hinder som framkom i Dawsons (2008, s. 208) studie var att lärarna inte fick 

någon förberedelse från deras lärarutbildning. Lärarna uttryckte att de saknade förberedelser i 

mer avancerade digitala verktyg, exempelvis webbsiddesign och virtuella utflykter. I likhet 

med Dawsons (ibid) studie indikerade även Hsus et al. (2012, s. 320) studie på att lärarna 

upplevde att de hade lägre kompetens i mer avancerade digitala verktyg, exempelvis i 

filmproduktion och webbdesign. De kom fram till att detta kan leda till mindre användning av 

digitala verktyg i undervisning. Däremot visade resultatet också att självförtroendet var en 

betydande faktor till lärarnas användande av digitala verktyg, vilket inte framkom i Dawsons 

(ibid) studie. Williams et al. (2017, s. 96) menar vidare att en bidragande aspekt till lärarnas 

osäkerhet var att de inte var vana vid regelbunden användning av digitala verktyg. 
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5.1.1 Sammanfattande analys  

 

Majoriteten av resultatets källor bygger på kvalitativa metoder. Där en likhet mellan källorna 

är att lärarna har blivit intervjuade samt besvarat enkäter. Källorna som behandlar lärarnas 

digitala kompetens har en ytterligare likhet då deras syften behandlar lärarnas uppfattningar 

och användande av digitala verktyg. De flesta källorna har undersökt ungefär lika stor 

population, däremot urskiljer sig två av källorna då deras population är mindre. 

 

Vårt resultat visar att lärarna hade digital kompetens, men att den var begränsad och i behov 

av utveckling. Detta är ett mönster som var återkommande i majoriteten av resultatet. 

Resultatet indikerar att lärarna behövde mer tillgång till digital kompetensutveckling. Detta 

hade kunnat möjliggöra att de använde digitala verktyg optimalt i undervisningen. En nackdel 

i vårt resultat är att den digitala kompetensutveckling som fanns tillgänglig inte var givande, 

då den inte var anpassad efter undervisningskontexten. Lärarnas digitala kompetens innefattar 

således inte enbart kunskap om digitala verktyg, utan hur de hanterar dem i en 

undervisningskontext där lärandet är i fokus. 

 

Ett ytterligare mönster som kan urskiljas i resultatet var att den digitala kompetensen har ett 

samband med naturvetenskapslärarnas självförtroende. Sambandet visar ytterligare på att 

lärarna var i behov av relevant digital kompetensutveckling. Detta för att känna 

självförtroende kring användandet av digitala verktyg. Om naturvetenskapslärarna har 

självförtroende till att använda digitala verktyg, har det i resultatet visat att det eventuellt kan 

leda till att användningen av det i naturvetenskapsundervisningen ökar. 
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5.2 Brist på digitala verktyg 

 

I Maharaj-Sharma et al. (2017, s. 30) och Williams et al. (2017, s. 97-98) resultat framkom 

det att skolorna hade begränsad tillgång av digitala verktyg och att det påverkade lärarnas 

användning av det i undervisningen. Nagihan Imer (2016, s. 8030) har i sin studie också 

kommit fram till att den observerade skolan hade begränsad tillgång till digitala verktyg, 

bland annat datorer. I studien intervjuades 43 naturvetenskapslärare som även besvarade 

enkäter. Syftet var att få syn på hur naturvetenskapslärarna använde sig av datorer vid 

instruktioner (ibid, s. 8029). Enligt Siorentas et al. (2008, s. 196), Dawson (2008, s. 212-213) 

och Shadreck (2015, s.93-94) var det också tillgången av datorer i skolorna som påverkade 

varför lärarna inte använde digitala verktyg. En anledning till att lärarna inte använde digitala 

verktyg var att det inte fanns tillräckligt många datorer eller att de inte fungerade. En 

ytterligare anledning till varför inte lärare använder digitala verktyg var bristen på tekniker 

för att stötta upp läraren vid eventuella tekniska problem (Nagihan Imer, 2016).  

 

Hsus et al. (2012, s. 321) studie visade att åtta av femton klassrum saknade datorer och fem 

av klassrummen hade mindre än tio datorer. Studien visade även att det fanns brist på 

relevanta datorprogram. Det fanns således inte tillräckligt med datorer för alla elever eller 

också var de inte tillräckligt funktionella. Ett annat hinder gällande tillgången till digitala 

verktyg var att uppkopplingen till internet inte fungerade optimalt (Dawson, 2008, s. 212; 

Shadreck, 2015, s. 93-94). 

 

 

5.2.1 Sammanfattande analys 

 

Ett mönster som har visat sig är att de flesta källorna har använt sig kvalitativa metoder, där 

klassrumsobservationer och intervjuer är mest förekommande. En källa skiljer sig från de 

andra källorna, då lärarna är med och analyserar materialet. En ytterligare källa som urskiljer 

sig är en som enbart använt enkäter i sin studie. Dock finns det en likhet mellan källorna, de 

alla tyder på hinder för naturvetenskapsläranas användning av digitala verktyg. Enligt vårt 

resultat fanns det en brist på digitala verktyg, både mjukvara och hårdvara. Resultatet visar att 

digitala verktyg inte fanns tillgängliga, eller att de inte var funktionella. Bristen på tillgång är 

grundläggande för att det ska finnas möjlighet att använda digitala verktyg i 
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naturvetenskapsundervisningen. Vårt resultat visar att det finns ett samband mellan den 

digitala kompetensen och bristen på digitala verktyg. Det synliggörs i vårt resultat genom att 

de naturvetenskapslärare som inte har tillgång till digitala verktyg inte kan nyttja den digitala 

kompetensen. Utifrån resultatet kan bristen på digitala verktyg vara ett hinder för 

naturvetenskapslärarnas användning av digitala verktyg i undervisningen.  

 

 

5.3 Inverkan på eleverna 

 

Ett flertal resultat (Dawson, 2008, s. 211; Maharaj- Sharma et al., 2017, s. 32; Nagihan Imer, 

2016, s. 8032) visade att lärarnas användning av digitala verktyg i undervisningen kunde 

hjälpa eleverna att skapa en djupare förståelse vid abstrakta ämnesområde och begrepp i 

naturvetenskap. Detta tar även Steiner och Mendelovitch (2017, s. 1265 & 1267) upp i sin 

studie där de har intervjuat 12 naturvetenskapslärare. Syfte var att få syn på lärarnas 

användning av digitala verktyg och om det främjar elevernas utveckling. Vidare menar 

Steiner (ibid, s. 1267-1268) att eleverna lättare kunde utveckla en djupare förståelse för 

abstrakta fenomen med hjälp av digitala verktyg, eftersom det hjälpte dem att visualisera och 

memorera. Specifikt menar Maharja- Sharma et al. (2017, s. 32) att eleverna kom ihåg 

kunskap bättre om digitala verktyg användes vid uppstart och avslutning av en lektion. 

 

Resultaten visade att elevernas engagemang, intresse, koncentration och motivation ökade vid 

lärarnas användning av digitala verktyg i undervisningen. William et al. (2017, s. 103) var en 

av de som belyste denna aspekt, genom att studiens resultat visade att elevernas engagemang 

ökade och gjorde att eleverna fokuserade bättre. I takt med det ökade elevernas vilja att lära 

tillsammans, motivationen och ansvaret för det egna lärandet (ibid, s. 99). I likhet med 

Williams et al. (ibid) visade även Hsus et al. (2012) och Steiners et al. (2017, s. 1270-1271) 

resultat att användandet av digitala verktyg motiverade eleverna och att deras koncentration 

och engagemang ökade. 

 

Paralleller kan dras till Maharja- Sharma et al. (2017, s. 31) vars studie visade att 

smartboards, animationer och auditioner engagerade, intresserade och hjälpte eleverna framåt 

i sin kunskapsutveckling. Genom användningen av smartboards kunde eleverna lättare rätta 

och förbättra sina texter, då de kunde använda färger och olika typsnitt för att markera och 
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betona olika delar i texten. Ett ytterligare resultat (ibid, s. 30) visade att virtuella laborationer 

kunde gynna eleverna som upplevde naturvetenskap som svårt. Steiners et al. (2017, s. 1268) 

studies resultat visade också att digitala verktyg kunde bemöta elevernas olikheter och därför 

gynna eleverna som upplevde naturvetenskap som svårt. Resultatet visade att det var lättare 

att individualisera med digitala verktyg än vad det var utan dem. Detta för att digitala verktyg 

kunde anpassas efter elevernas olikheter och kunskapsförmåga. Fortsättningsvis visade 

resultaten att lärarna lättare kunde inkludera eleverna i undervisningen då eleverna upplevde 

trygghet i att använda digitala verktyg (ibid, s. 1268).  

 

Till skillnad från Steiners et al (2017, s. 1269) gynnsamma möjligheter i lärarnas användande 

av digitala verktyg visade även hans resultat att digitala verktyg kunde stjälpa elevernas 

fantasi och kreativa tänkande. Bland annat genom simulationer som inte stämde överens med 

elevernas egna korrekta uppfattningar. Det visade även att eleverna kunde bli vana vid 

digitala verktyg i undervisningen och därmed vana vid hög stimulation. När de inte använde 

digitala verktyg blev eleverna uttråkade. En annan nackdel som studien uppmärksammade 

var att digitala verktyg kunde illustrera och visualisera så pass mycket att lärarna slutade att 

använda konkret material, vilket kunde hindra eleverna att lära med flera sinnen (ibid, s. 

1270).  

 

Williams (2016, s. 102) presenterade ett ytterligare hinder som kunde uppstå med 

användningen av digitala verktyg. Studiens resultat visade att när eleverna arbetade och hade 

tillgång till internet hade de lätt att tappa fokus. Vilket resulterade i att det krävdes mycket 

guidning av läraren. Dessutom visade resultatet på en svårighet i användandet av digitala 

verktyg, då det måste användas på ett meningsfullt sätt för att undervisningen skulle bli 

givande (ibid, s. 99). Detta var något som även Lee, Longhurs och Campbell (2017, s. 1299-

1300) bekräftade i sin studie. Där undersökte de hur lärarnas användning av digitala verktyg i 

undervisningen påverkade elevernas prestation i naturvetenskap. Det var 36 lärare som deltog 

i deras kohortstudie och svarade på enkäter. De kom fram till att det behövdes en mer 

nyanserad koppling mellan integrationen av digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen, lärarens pedagogiska syn och strategier för att digitala 

verktyg skulle fylla en funktion för eleverna. Däremot visade delar av Lees et al. (ibid, s. 

1299), Siorentas et al. (2008, s. 199) och Stieners et al. (2017, s. 1269) resultat att det inte 

fanns något samband med lärarnas användning av digitala verktyg och elevernas prestation.  
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5.3.1 Sammanfattande analys 
 

De flesta källorna består av kvalitativa studier, medan några består av kvantitativa. Två av 

studierna avviker då de inte endast har använt sig av antingen intervjuer, enkäter eller 

klassrumsobservationer. Studiernas olikheter är något som kan ha påverkat vårt resultat. 

Däremot har källorna liknande syfte där de utgår från ett lärarperspektiv, då lärarnas 

upplevelser och uppfattningar är i centrum. 

 

Vårt resultat visade att lärarnas användning av digitala verktyg kunde ha en positiv inverkan 

på elevernas motivation, intresse, ansvarstagande och engagemang samt förståelse i de 

naturvetenskapliga ämnena. Eleverna kunde exempelvis få en förbättrad förståelse för 

naturvetenskapliga abstrakta fenomen. Inverkan på elever är en betydande faktor i lärandet. 

Om naturvetenskapsundervisningen inte har en positiv inverkan på eleverna kan det leda till 

att de inte finner lust till att lära. Resultatet visar däremot att det är problematiskt att bevisa 

att digitala verktyg kan gynna elevers prestation i naturvetenskap. För att digitala verktyg 

skulle ha en positiv inverkan på eleverna behövde naturvetenskapslärarna använda det på ett 

givande sätt. Detta medför att naturvetenskapsläraren är beroende av digital kompetens och 

tillgång till funktionella digitala verktyg för att ha en positiv inverkan på eleverna. 

 

 

6. Resultatdiskussion 

 

I det här avsnittet kommer vårt resultat att diskuteras utifrån de sammanfattade analyser som 

gjordes i tidigare avsnitt. Det kommer sedan att sättas i relation till bakgrunden, i huvudsak 

tidigare forskning, syfte och frågeställning. Som tidigare nämnt är syftet med den här 

litteraturstudien att beskriva lärares användning av digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisning utifrån aktuell forskning. Den frågeställningen som 

litteraturstudien grundar sig på är: Vad visar tidigare vetenskapliga studier om vilka hinder 

och möjligheter som lärare upplever vid användandet av digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen? 

 

I vårt resultat framkom det att lärarna hade digital kompetens, men att de är i behov av 

kompetensutveckling. Under avsnittet tidigare forskning visar Voogts (2010, s. 459-460) 
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resultat att de naturvetenskapslärare som använde digitala verktyg blev mer självsäkra kring 

användandet av digitala verktyg i sin undervisning. I likhet med Voogt (ibid) anser vi att det 

kan vara nyttigt för lärare att våga prova att nyttja digitala verktyg i den egna undervisningen. 

Den egna digitala kompetensen kan utvecklas genom att prova på egen hand. 

I likhet med detta visade även vårt resultat att övning kan vara givande. Däremot kan det vara 

svårt för lärare att ta detta steg själva. Vårt resultat visade att det kan vara svårt att veta hur 

digitala verktyg kan appliceras i naturvetenskapens undervisningskontext. Ytterligare kan 

osäkerheten kring om det är givande för eleverna eller inte vara något som påverkar att 

lärarna inte använder digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. Dessutom finns det 

troligen andra faktorer som kan påverka lärarens engagemang och motivation till att kunna 

utveckla den egna digitala kompetensen. 

 

Mork nämner i tidigare forskning (2006, s. 47) att lärarna behövde digital 

kompetensutveckling, vilket överensstämmer med vårt resultat om lärarnas digitala 

kompetens. En ytterligare aspekt som Mork (2006, s. 47) lyfter är att lärarna var i behov av 

bättre tillgång av digitala verktyg i naturvetenskap. Vårt resultat visar också på att lärarna var 

i behov av bättre tillgång av digitala verktyg. Lärarens tillgång till digitala verktyg är grunden 

för att användningen ska vara möjlig. Den här problematiken kan uppstå på grund av 

finansiella orsaker, där läraren inte har möjlighet att påverka tillräckligt mycket. Detta kan 

leda till att det uppstår orättvisor mellan skolor, vilket även Berg (2017) indikerar en oro för.  

 

Det är viktigt att verksamheten följer samhällets utveckling och arbetar för att eleverna ska få 

digital kompetens. Som tidigare nämnt menar Europeiska kommissionen (2016a) att 

majoriteten av framtidens yrken kommer kräva digital kompetens. Dagens elever är 

framtidens medborgare vilket indikerar vikten av att de digitala verktygen finns tillgängliga i 

undervisningen. Ytterligare visade vårt resultat att med hjälp av digitala verktyg upplevde 

lärarna att eleverna förstod naturvetenskapliga abstrakta begrepp och fenomen bättre, 

eftersom det hjälper till att visualisera och memorera. I naturvetenskapsämnena är det viktigt 

att elever förstår och får insyn i det abstrakta fenomen som naturvetenskapsämnena berör. 

Enligt Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg (2013, s. 12) är det centrala i naturvetenskap de 

olika naturvetenskapliga fenomenen, vilket indikerar att förståelse av naturvetenskapliga 

fenomen kan ge en djupare förståelse för hur världen omkring dem fungerar. Vårt resultat 

visar att digitala verktyg kan föra naturvetenskapliga fenomen närmare eleven. Med digitala 

verktyg kan fenomen förtydligas i form av exempelvis video.  
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Något som urskiljer sig i vårt resultat är att digitala verktyg inte hade en inverkan på 

elevernas prestation i naturvetenskap. Vilket överensstämmer med Petterusdottir (2012, s. 

160) studie som presenterades i tidigare forskning. Hennes resultat (ibid, s. 160) visade att det 

var svårt att bevisa att digitala verktyg hjälpte eleverna i sitt lärande. En ytterligare studie 

som visade att användningen av digitala verktyg inte var en enkel lösning för bättre lärande i 

naturvetenskap är Morks (2006) studie. Däremot kunde det datorprogram som användes i 

Morks (ibid, s. 139) studie hjälpa eleverna att visualisera och därmed få djupare förståelse av 

naturvetenskapliga fenomen. Vilket stämmer överens med vår studies resultat om att digitala 

verktygs inverkan på elever kan ge en djupare förståelse.  

 

Skillnaderna mellan studiernas resultat kan bero på att de bygger på olika metoder. Det 

problematiska är att det kan bli svårt att jämföra kvalitativa och kvantitativa metoder med 

varandra, eftersom metoderna genomförs på olika sätt. Å ena sidan behandlar flertalet av 

källorna kvalitativa metoder där lärarnas egna uppfattningar studeras utifrån en specifik och 

möjligen begränsad kontext. Detta kan dock ge en djupare inblick för hur 

naturvetenskapslärare uppfattar vilka hinder eller möjligheter digitala verktyg har i en 

naturvetenskapsundervisning.  

 

Å andra sidan kan de kvalitativa metoderna som gjorts ge en bredare data med fler tillfrågade 

lärare än i en kvalitativ metod. Detta kan ge en mer generell bild av hur lärare uppfattar 

digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen än vid en intervju av en eller fåtal lärare. En 

kombination av dessa metoder kan ge både bredd och djup för att belysa vilka hinder och 

möjligheter som lärare uppfattar med digitala verktyg i en naturvetenskapsundervisning. 

Detta har också många av källorna nyttjat i sina studier.  

 

Vårt resultat som behandlar inverkan på eleverna och som visade att elevernas förståelse för 

naturvetenskapliga abstrakta begrepp blev bättre vid användningen av digitala verktyg, 

baserades på kvalitativa metoder. Medan det resultatet som visade att det var svårt att se ett 

samband mellan elevernas prestation och lärarnas användning av digitala verktyg grundades 

framförallt på kvantitativa metoder. Detta kan vara något som påverkar kvalitén i vårt 

resultat, då det kan vara svårt att jämföra de kvalitativa och kvantitativa studierna med 

varandra. Något ytterligare som kan försvåra jämförelsen är om begreppen förståelse och 

prestation har ett samband, då det inte framkommer en definition av dem i de källor som vårt 
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resultat grundar sig på. En tolkning är att ökad förståelse kan leda till förbättrad prestation. 

Däremot är slutsatsen av detta att jämförelse mellan förståelse och prestation är svår att göra. 

 

Som tidigare nämnt i bakgrunden utvecklas det digitaliserade samhället ständigt och 

utvecklingen gör det problematiskt att jämföra dagens teknik med gårdagens. Källorna som 

studiens resultat baseras på är inte äldre än elva år. Däremot är fyra av källorna från tidigare 

år än 2015, vilket kan ha påverkat resultatet. De andra källorna är från 2015 och senare, vilket 

gör det möjligt att kunna jämföra studierna emellan. Även de äldre källorna har kunnat 

jämföras med övriga, då de har de har resultat i likhet med varandra och är relevanta för 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

 

 

7. Konklusion och implikation 

 

Litteraturstudiens slutsats är att lärarnas digitala kompetens, brist på tillgång av digitala 

verktyg och digitala verktygs inverkan på eleverna hindrar eller möjliggör lärarnas 

användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. Resultatet visar att lärarnas 

digitala kompetens finns, men att den behöver utvecklas. Den digital kompetensutveckling 

som finns tillgänglig har däremot visat sig vara problematisk, då den inte behandlar en 

undervisningskontext. Ytterligare visar resultatet att det råder en brist på digitala verktyg då 

de inte finns eller inte är funktionella.  

 

Vidare är det problematiskt att bevisa att digitala verktyg har en positiv inverkan på elevernas 

prestation i naturvetenskap. Däremot visar vårt resultat att elevers motivation, intresse, 

ansvarstagande och förståelse kan öka när läraren använder digitala verktyg i en relevant 

undervisningskontext. Ytterligare en slutsats är att naturvetenskapsläraren står inför en rad 

utmaningar i användandet av digitala verktyg. Däremot kan användningen leda till 

gynnsamma utfall i undervisningen.  

 

Vår litteraturstudie innehåller enbart internationella studier, vilket gör att det är av intresse att 

undersöka om liknande eller annorlunda resultat hade framkommit i svensk kontext. Genom 

att undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för lärarna i användningen av digitala 

verktyg i naturvetenskapsundervisningen i skolor i Sverige hade det kunnat synliggöra brister 
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som finns och vad som hade behövt göras för att komplettera dem. Ytterligare hade det varit 

önskvärt att fler liknande studier genomförs utifrån ett lärarperspektiv. 
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Pétursdóttir, S. (2012). The effectiveness of integrating existing digital learning resources 

into classroom teaching – an evaluation of the learning achievement. Nordina: Nordic Studies 

In Science Education, 8(2), 150-161. Från 

https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/524 

Riksdagen. (2016). Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och 
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Career Science Teachers in Western Australia.  International Journal of Science Education, 
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Land: Australien. 

Syfte: Att få syn på hur väl naturvetenskapslärare anser att de är förberedda för att använda 

digitala verktyg i sin undervisning samt vilken typ av digitala verktyg som de använder. 

Metod: Kvalitativ metod, enkät och telefonintervjuer. 

Urval: Naturvetenskapslärare för årskurs fem till årskurs två på gymnasiet (secondary 

school) som inte har arbetat inom yrket i mer än tre år. Det är 33 lärare som svarade på 

enkäterna och 12 lärare intervjuades via telefon. 

Relevans: Ger en överblick på hur lärare använder digitala verktyg och vilka digitala verktyg 
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Referens: Elster, D. (2010). Learning Communities in Teacher Education: The Impact of E-

Competence. International Journal of Science Education, 32(16), 2185-2216. 
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Land: Österrike. 

Syfte: Studera genomförandet av ett projektet Bik (Biology in Context) och lärarnas 

datakompetens. 

Metod: Kvalitativ metod, strukturerade intervjuer och enkäter. 

Urval: 37 lärare som undervisar från årskurs fem till årskurs två på gymnasiet (middle school 

och high school) intervjuades. 1689 elever från samma årskurser svarade på enkäter. Lärarna 

och eleverna kom från tio olika skolor.  

Relevans: Behandlar lärares användning av digitala verktyg i biologiundervisning.  

 

Referens: Hsu, H-Y., Wang, S-K., & Runco, L. (2012). Middle School Science Teachers' 

Confidence and Pedagogical Practice of New Literacies. Journal of Science Education and 

Technology, 22(3), 314-324. doi: 10.1007/s10956-012-9395-7  

Land: United States of America 

Syfte: Att ge förslag på hur digitala verktyg kan hjälpa och stödja lärare i 

naturvetenskapsklassrummet.  
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Metod: Kvantitativa (enkäter) och kvalitativa metoder (klassrumsobservationer och 

intervjuer). 

Urval: 32 naturvetenskapslärare från årskurs fem till årskurs sju (secondary school). 

Relevans: Utgår från läraresperspektiv och hur digitala verktyg har gynnat eller inte gynnat 

deras naturvetenskapsundervisning.  

 

Referens: Lee, H., Longhurst, M. & Campbell, T. (2017). Teacher Learning in Technology 

Professional Development and Its Impact on Student Achievement in Science. International 

Journal of Science Education, 39(10), 1282-1303, doi: 10.1080/09500693.2017.1327733  

Land: USA. 

Syfte: Undersöker lärares uppfattningar om ett två års program som handlar om lärares 

utveckling kring digitala verktyg. Studerar också dess påverkan på elevers prestation i 

naturvetenskap. 

Metod: Kvantitativ metod, kohortstudie och enkäter. 

Urval: 36 naturvetenskapslärare i årskurs sex (secondary school). 

Relevans: Behandlar hur lärare använder digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen 

och hur det påverkar elevernas lärande. 

 

Referens: Maharaj-Sharma, R., Sharma, A., & Sharma, A. (2017). Using ICT-based 

Instructional Technologies to Teach Science: Perspectives from Teachers in Trinidad and 

Tobago. Australian Journal of Teacher Education, 42(10), 23-35. Från 

http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2017v42n10.2  

Land: Trinidad och Tabago. 

Syfte: Att ta reda på hur naturvetenskapslärare i Trinidad och Tobago använder digitala 

verktyg i undervisningen. 

Metod: Kvalitativ metod, öppna- och slutna frågor i intervjusammanhang, analys av 

skriftliga lektionsplaneringar och och klassrumsobservationer. 

Urval: 30 naturvetenskapslärare för årskurs fem till två på gymnasiet (secondary school).  

Relevans: Naturvetenskapslärares syn på digitala verktyg i undervisningen.  

 

Referens: Nagihan Imer, Ç. (2016). Effects of a Teacher Professional Development Program 

on Science Teachers' Views about Using Computers in Teaching and Learning. International 

Journal of Enviromental & Science education, 11(15) 8026-8039. Från 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1118317.pdf 
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Land: Turkiet.  

Syfte: Synliggöra naturvetenskapslärares användning av datorer vid instruktioner och deras 

egna åsikter om digitala verktyg.  

Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod. Semistrukturerade intervjuer samt öppna- och 

stängda frågor i enkäter.  

Urval: 43 naturvetenskapslärare för årskurserna fem till sju (middle school).   

Relevans: Användning av digitala verktyg utifrån lärarperspektiv.  

 

Referens: Shadreck, M. (2015). Integrating ICTs into the Environmental Science Primary 

School Classroom in Chegutu District, Zimbabwe: Problems and Solutions. European 

Journal of Science and Mathematics Education, 3(1), 90-96. Från 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1107801.pdf 

Land: Zimbabwe. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och utmaningar som 

naturvetenskapslärare uppfattar kring lärande med digitala verktyg.  

Metod: Kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer och klassrumsobservationer. 

Urval: 14 stycken naturvetenskapslärare för årskurs fem (secondary school).  

Relevans: Lärarperspektiv på digitala verktyg i naturvetenskaps undervisningen, kompetens, 

utrustning och assistans.  

 

Referens: Siorenta, A. & Jimoyiannis, A. (2008) Physics Instruction in Secondary Schools: 

An Investigation of Teachers' Beliefs towards Physics Laboratory and ICT. Research in 

Science & Technological Education, 26(2), 185-202, doi: 10.1080/02635140802037328    

Land: Grekland.  

Syfte: Ta reda på fysiklärares uppfattningar och idéer av laborationer och stöttning av 

digitala verktyg vid fysikinstruktioner.  

Metod: Kvantitativ metod, enkäter. 

Urval: 53 fysiklärare för årskurs fem till andra året på gymnasiet (Secondary School). 

Relevans: Lärarperspektiv om digitala verktyg i fysikundervisning. 

 

Referens: Steiner, D., & Mendelovitch, M. (2017). "I'm The Same Teacher": The Attitudes 

of Science and Computer Literacy Teachers Regarding Integrating ICT in Instruction to 

Advance Meaningful Learning. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology 

Education, 13(5), 1259-1282. doi: 10.12973/eurasia.2017.00670a 
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Land: Israel. 

Syfte: Få syn på om naturvetenskapslärare använder digitala verktyg i sin 

undervisningspraktik och om de använder det för att främja elevers utveckling. 

Metod: Kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats. 

Urval: 12 naturvetenskapslärare för förskoleklassen till årskurs sju, som föredrog en 

undervisning med digitala verktyg framför en traditionell undervisning (elementary school 

och middle school). 

Relevans: Tar upp hur lärare uppfattar digitala verktyg i den egna undervisning och om det 

har någon effekt.  

 

Referens:  Williams, P-J., & Otrel-Cass, K. (2017). Teacher and student reflections on ICT-

rich science inquiry. Research in Science & Technological Education, 35(1), 88-107. doi: 

10.1080/02635143.2016.1248928  

Land: Nya Zeeland. 

Syfte: Ta reda på hur lärare och elever tänker och uttrycker sig kring digitala verktyg och om 

det kan erbjuda nya undersökningssätt och frågeformuleringar i 

naturvetenskapsundervisningen. 

Metod: Kvalitativ metod, klassrumsobservationer analyserades tillsammans med de 

deltagande lärarna. 

Urval: Sex naturvetenskapslärare från tre olika klasser (secondary school). 

Relevans: Studien behandlar hur lärare och elever upplever digitala verktyg. 
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