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Sammanfattning 

 

Mängden digitala läromedel har bidragit med nya utmaningar, då det 

ställer nya krav på hur lärare väljer ut dem. Syftet med studien är att 

analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet 

biologi. Tre gratis och fritt tillgängliga digitala läromedel har 

analyserats utifrån en kombination av en kvalitativ innehållsanalys och 

funktionell analys. Studien utgår från frågeställningen, Vilka kvaliteter 

framträder i digitala läromedel för årskurserna f-6, om hållbar 

utveckling? Resultatet visar att de digitala läromedlen som analyserats 

innehåller kvaliteter som behandlar möjligheten att ta ställning i 

verklighetsförankrade problem, digital aktivitet kan medverka till 

hållbara livsval och drillning och repetition om återvinning. Studiens 

slutsats är att digitala läromedel ger olika möjligheter för lärande, men 

kan sällan ses som kompletta och självständiga. Lärare behöver 

möjlighet till kompetensutveckling för att få mer kunskap om vad de 

digitala läromedlen erbjuder undervisningen och vad de behöver 

kompletteras med. Det hade varit av intresse att undersöka vidare om 

hur digitala läromedel kan analyseras, genom en sådan forskning hade 

det varit önskvärt att formulera ett analysverktyg som är väl avgränsat, 

tydligt och lättillgängligt att använda för verksamma lärare. 
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Förord 
Genom daglig rapportering av sociala medier är den hållbara utvecklingen ett ständigt och ett 

återkommande ämne som dagligen diskuteras. Vi blir bland annat upplysta om hur vi 

människor förbrukar energiförsörjningen på ett ohållbart sätt. Hav består mer eller mindre av 

plast, djuren och växter far illa, den globala temperaturen höjs och konsekvenserna som 

medföljer är omfattande. På grund av ett oansvarigt förbrukande av naturresurser krävs det 

nya sätt att tänka och implementera viktig hållbar kunskap. Vi tror att om ett samhälle 

ignorerar viktiga, aktuella frågor och samband kan det leda till instabilitet. Därför behövs 

undervisning om kunskap om hållbar utveckling och miljö införas tidigt. 

 

Förutom den hållbara utvecklingen, har ett intresse av digitala läromedel varit starkt. Utbudet 

av digitala läromedel har och ökar varje dag. Vilket har väckt tankar och reflektioner hos oss 

om hur bra och kvalitativa de egentligen är, hur de implementeras i skolan och hur de kan 

användas för ett specifikt undervisningssyfte. Utifrån våra funderingar och intresse valde vi 

att göra en studie där aktuella digitala läromedel om hållbar utveckling analyseras.  

 

Genomförandet av studien har haft sina engagerade, intressanta, tänkvärda och lärorika 

samtal och diskussioner. Utan varandras tankar och idéer hade studiens innehåll och omfång 

inte varit detsamma. Därför vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och genomförande av 

studien, där vi har varit varandras stöd i motgång som framgång. Ytterligare vill vi tacka våra 

kurskamrater och handledare, Claes Malmberg och Heike Peter, för alla tips och råd vi har 

fått under arbetets gång.  

 

Caroline Hansson & Johanna Hult (7 maj 2018) 
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1.0 Inledning och problemområde 

Digitaliseringen är en pågående process som förändrar samhället på många sätt. Förutom att 

det har blivit en del av många människors vardagliga liv, har Riksdagen som mål att svenska 

offentliga verksamheter ska bli ledande i världen inom digitala läromedel (SOU, 2016:85, s. 

97). Däremot visar en rapport från Skolverket (2015, s. 2) att Sverige behöver implementera 

digitaliseringen bättre i skolan och i den undervisning som bedrivs. En följd av 

digitaliseringen är att den svenska läroplanen (Skolverket, 2017) har reviderats och begreppet 

digitala läromedel lagts till i flertalet ämnen och där bland de naturvetenskapliga ämnena 

(biologi, fysik och kemi). Trots detta har de naturvetenskapliga ämnena lägre antal 

undervisningstimmar än de övriga (Skolverket, 2018a). Naturvetenskapslärare behöver 

därmed inte enbart sortera mellan centralt innehåll och digitala läromedel som är anpassade 

till det som ska undervisas, utan måste även effektivisera undervisningen.  

 

Digitala läromedel kan bland annat vara ett fungerande medel som kan bidra med kunskap 

om hur klimatet och vår jord kan påverkas utifrån ett individuellt-, samhälls- och globalt 

perspektiv (Edstrand, 2017, s. 36). De livsstilsval som samhällsmedborgare gör påverkar inte 

enbart djur, natur och hela ekosystem, utan även människor idag och framtida generationer 

(Uggla, 2017). Därför är det av vikt att elever får undervisning om hållbar utveckling, vilket 

kan bidra till elevers vilja att förändra sin livsstil, då det ofta lyfts                            

                                       L          M                                

 

Användningen av digitala läromedel i undervisningen gör det inte automatiskt mer givande 

(Mork, 2006, s. 47). För att det ska fylla en funktion i undervisningen behövs det en 

nyanserad koppling mellan integrationen av digitala läromedel i 

naturvetenskapsundervisningen, lärares pedagogiska syn och strategier för att digitala 

läromedel (Lee, Longhurs & Campbell, 2017, s. 1299–1300). Flertalet av dem är bara digitala 

kalkylblad, spel och pussel som ha reproducerats i digital form utan närmare eftertanke om 

hur elever lär sig eller hur de kan användas för att stödja lärandet (Hirsh-Pasek, Zosh, 

Michnick Golinkoff, Gray, Robbs & Kaufman, 2015, s.5). I och med detta, står lärare inför en 

rad utmaningar när de ska välja digitala läromedel, kunna sortera ut vilka som passar till den 

valda undervisningen och vilka kvaliteter det finns i det valda digitala läromedlet. En 

ytterligare problematik är att det finns en stor mängd av digitala läromedel att förhålla sig till, 

men att studier om dem är begränsade. Detta leder till att läraren behöver kunskaper om hur 

de digitala läromedlen kan sorteras (Sjödén, 2017, s. 6491).  

 

Sammanfattningsvis är problematiken att mängden digitala läromedel ställer krav på hur 

lärare väljer ut dem utifrån vilka kvaliteter de har och syftet med undervisningen. Detta kan 

vara en omfattande utmaning som kan vara svår att genomföra utan kunskap och hjälpmedel. 

Dessutom är det märkbart lite forskning som har gjorts på digitala läromedel inom biologi 

och ämnesområdet hållbar utveckling.  
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2.0 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att analysera möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet 

biologi. Frågeställningen som ligger till grund för studien är: 

 

Vilka kvaliteter framträder i digitala läromedel för årskurserna f-6, om hållbar utveckling? 

3.0 Bakgrund 

I bakgrunden kommer de, för denna studien centrala begreppen digitala läromedel och 

hållbar utveckling att förklaras och definieras. Därefter kommer tidigare forskning att 

presenteras. 

3.1 Digitala läromedel 

I denna studie definieras digitalt läromedel enligt Nationalencyklopedin (Läromedel, 2018), 

som beskriver det som en resurs för lärande och undervisning i ett specifikt ämnesinnehåll. 

Ett digitalt läromedel består av hård- och mjukvara, ska interagera med användaren och 

innefattar exempelvis informationshämtning, kommunikation, produktion av multimodala 

texter och spel. Hårdvaran kan vara datorer, iPads, smarta mobiltelefoner och dylikt 

(Hårdvara, 2018). Mjukvara är de program eller programsystem som bland annat en dator kan 

besitta exempelvis Word, Excel och olika appar (Mjukvara, 2018). 

3.2 Hållbar utveckling 

I svenska skolor påbörjades undervisningen om miljö för                              

         L          M                        O                                 

begreppet hållbar utveckling, som till exempel handlar om hur föroreningar i trafiken kan 

minskas eller vikten av att källsortera. Hållbar utveckling innebär ett gemensamt ansvar för 

en långsiktig global utveckling (Skolverket, 2018b). Begreppet lanserades 1987 i 

B                                            “E                                         

behov utan att äventyra kommande generationers mö                                        ” 

(Brundtland, 1987, Kapitel 1). Hållbar utveckling innefattar inte enbart ekologisk hållbarhet, 

utan även social och ekonomisk. Dessa olika områden hänger ihop och är beroende av 

varandra på flera sätt. Exempelvis ses ekologisk hållbarhet som en förutsättning för både 

social och ekonomisk hållbarhet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2017).  

 

I dagens läroplan (Skolverket, 2017, s. 10 och 14) beskrivs det i första och andra kapitel att 

undervisningen ska synliggöra samhällets funktioner, vårt sätt att leva och arbeta mot en 

hållbar utveckling. Ytterligare ska skolan ansvara för att kunskaper om en god miljö och 

hållbar utveckling förmedlas till elever. I kursplanen (Skolverket, 2017 s. 158–167) för 

biologi står det att eleverna ska ha kunskap kring människans beroende av och påverkan på 

naturen samt vad det innebär för en hållbar utveckling. Det står även att eleverna ska ha 

kunskap om naturen som resurs för rekreation, upplevelser och vilket ansvar vi har som 

nyttjar den. 
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3.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har hämtats från en litteraturstudie av Hansson och Hult (2018), men har 

även kompletterats med manuella sökningar i databaserna ERIC och NorDiNa. I kapitlet 

presenteras tidigare forskning under två rubriker. Den första rubriken redogör för hur digitala 

läromedel fungerar som resurs i naturvetenskapsundervisning och den andra redogör för hur 

nya (digitala) lärmiljöer skapar nya tänkbara (digitala) lärmetoder. Studierna som presenteras 

är av relevans för denna studie då de behandlar digitala läromedel och att alla förutom en 

innefattar även naturvetenskap. Denna är dock av relevans då den behandlar analys av 

digitala läromedel.  

3.3.1 Digitala läromedel som resurs i naturvetenskapsundervisningen 

Forskningsresultat visar att digitala läromedel kan hjälpa elever att förstå abstrakta fenomen 

och behöver ha en tydlig koppling till undervisningen syfte (Mork, 2006; Steiner & 

Mendelovitch, 2017; Lee, Longhurs och Campbell, 2017). Steiner och Mendelovitch (2017, 

s. 1265–1267) intervjuade 12 naturvetenskapslärare, där s                                 

användning av digitala läromedel och om det enligt lärarna främjar elevernas utveckling. 

Resultatet visade att lärarna upplevde att eleverna lättare                                      

för                            p av digitala läromedel, eftersom det underlättade för         

                                                                                           

                                                                                              

vana vi                                                                           L       

                                                                          

 

Vidare menar lärarna i studien att digitala läromedel kan bemöta elevernas olikheter och 

därf                                                                                  

M                                                                                               

                                              äromedel kunde anpassas efter e                   

                                                                                            

                                                                                          

(Steiner & Mendelovitch, 2017, s. 1268).  

 

Mork (2006) har gjort fyra studier om digitala läromedel i naturvetenskapsundervisning. 

Syftet i en                                                                                  

                   M                                                                  

                                 -                                                               

    M                                                                                   

                                                                                     

                          M                                      M                      

                                                                                          

                      O                                                                  

utveckla                                                            M                    
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Dessutom visade resultatet                                                                     

undervisningen ska              M                                            L    L        

och Campbell (2017, s. 1299–1300                                                          

                                                                                   

na                                                                                           

                                                                                          

läromedel i naturvetenskapsundervisningen, lärares pedagogiska syn och                    

                                                            

3.3.2 Nya (digitala) lärmiljöer skapar nya tänkbara (digitala) lärmetoder  

Forskning visar på att användningen av digitala läromedel inte har någon negativ påverkan på 

kunskapsutveckling, men att det är problematisk att bevisa att det är bättre än det analoga. 

Dessutom har stöttning framträtt som en betydelsefull aspekt för att hjälpa elever att lära 

(Anetta, Ferdig, Menon, Romine & Sadler, 2015; Edstrand, 2017; Sjödén, 2015). I en kvasi-

experimentell studie av Anetta et al. (2015) studerades 36 biologilärare och 1888 

gymnasieelever. De olika undervisningsmetoderna som undersöktes och jämfördes, var 

digitalt läromedel i form av datorbaserat spel och mer traditionell undervisning, det vill säga 

utan några digitala läromedel. De menar att användningen av spel i undervisningen kan ge 

eleverna engagemang och kunskap inom naturvetenskap. Det finns däremot inte lika mycket 

forskning om hur effektiva spel är i lärandet, i förhållande till annan undervisning.  

 

Syftet med studien var att utöka kunskapen om användningen av spel för att stödja 

vetenskaplig inlärning. Resultatet visar däremot inte på att eleverna utvecklar mer 

naturvetenskapligt intresse när de spelar datorbaserade spel, jämfört med traditionell 

undervisning. Dessutom utvecklade båda grupperna som studerades liknande 

ämneskunskaper. Anetta et al. (2015, s. 717–718) lyfter dock att det inte kan dras några 

slutsatser om att datorbaserade spel eller program inte kan stödja elevernas utveckling och 

intresse gentemot bioteknik. Bara att deras insatser och val av metod inte visade någon 

förändring. 

 

En forskare som har gjort studier inom området för användningen av digitala läromedel är 

Sjödén (2015). Avhandlingen innehåller fem artiklar som behandlar hur spel interagerar med 

användaren, hur de används, påverkar eller utmanar elever ur ett kognitivt perspektiv. En av 

artiklarnas syfte var att undersöka hur ett matematikspel, med en figur som ställer frågor till 

användaren (Teaching agent, TA), påverkade elevers prestation på ett externt digitalt 

summativt matematikprov. I den kvalitativa studien deltog 49 elever mellan åtta till tio år. De 

fick ta del av matematikspelet vid sju tillfällen där det observerades hur eleverna integrerade 

med spelet. Eleverna fick därefter genomföra ett digitalt förtest och beroende på deras 

prestation delades de in i två olika grupper. Slutligen fick eleverna ett ytterligare digitalt 

eftertest där de slumpmässigt tilldelades en TA. En del av eleverna utförde eftertestet med en 

TA och några utan. 
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Resultatet för undersökningen visade att TA hade en påverkan på prestationerna i eftertestet. 

Alla elever som hade tillgång till en TA höjde sitt resultat på eftertestet, men de 

högpresterande elevernas resultat förbättrades endast marginellt. Avslutningsvis fick eleverna 

besvara en enkät om hur de upplevde skillnaden med att ha hjälp av en TA och vara utan. De 

elever som presterade lägre på förtestet, upplevde att det var uppmuntrande att ha en TA, då 

det motiverade dem. De högpresterande eleverna upplevde däremot inte någon skillnad. 

Resultatet visade att spelen saknade feedback för att eleverna skulle utvecklas och motiveras 

(Sjödén, 2015, s. 343). Vidare menar Sjödén (2015) att förklaringen till studiens resultat kan 

vara att lågpresterande elever kopplar test med misslyckande och har därmed lägre 

motivation till att genomföra ett än vad högpresterande har. En TA kan stötta och efterlikna 

en lärare, då eleverna kan få beröm och stöd utifrån en social kontext, vilket kan skapa en 

trygg upplevelse.  

 

Edstrands (2017) avhandling syftar till hur elever resonerar och vilken roll digitala läromedel 

kan ha i elevers utveckling. Ett av de digitala läromedel som användes var ett virtuellt labb 

med inriktning på havsförsurning. Det andra verktyget var en koldioxidkalkylator. Metoderna 

som användes i studien var observationer, videoinspelningar och ett för- och eftertest. Den 

målgrupp som studerades var amerikanska elever i åldrarna 12–18 år och en svensk 

gymnasieklass med inriktningen marinbiologi. Resultatet från för- och eftertesterna visade att 

nästan hälften av eleverna utvecklade sina resonemang. Däremot visade analysen av 

klassrumsobservationerna och videoinspelningarna att digitala läromedel inte automatiskt ger 

eleverna en djupare förståelse för hållbar utveckling eller experiment, utan det handlar om att 

förstå vad experimenten kan ge och få insikt kring det ur en helhets kontext.  

 

Edstrand (2017, s. 118–120) förklarar utifrån sitt resultat hur viktigt det är att eleverna får 

stöttning, då studien visade att det var vanligt att eleverna hamnade mellan 

naturvetenskapliga kunskaper, användningen av det digitala läromedlet och intresset för 

teknologin. Detta innebar exempelvis att intresset för teknologin var större än att utveckla 

sina naturvetenskapliga kunskaper eller att de inte hade fått tillräckligt med information om 

hur de skulle använda det digitala läromedlet. Slutsatsen av studien är att digitala teknologier 

bidrar till nya lärmiljöer där eleverna kan ta del av en annan miljö och utforska det som 

tidigare varit farligt eller till och med omöjligt (Edstrand, 2017, s. 122).  

4.0 Teoretiska utgångspunkter 

I studien används Roblyer och Doerings (2014, s. 97–121) fem kategorier Drill and practice, 

Tutorial teaching functions, Simulations, Instructional games och Problem solving, som 

teoretiskt analysverktyg för att analysera empirin. Dessa kategorier innehåller kvaliteter som 

presenteras i respektive beskrivningar. Sjödén (2014, s. 81–84) har också tolkat och beskrivit 

kategorierna, vilket har tagits i beaktning vid presentationerna av kategorierna. Han har även 

översatt kategoriernas namn till svenska och dessa översättningar är          -     

              ,                   , simuleringar,         och                       . 

Dessa svenska översättningar kommer att användas i studien. Då vår studie behandlar 

läromedel, det vill säga material som ska stödja lärandet, behöver vi knyta an detta till olika 
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perspektiv på lärande. De lärandeteorier som presenteras i några av de olika kategorierna 

kommer att användas vid resultatdiskussionen, där vårt resultat kommer att tolkas, förklaras 

och sättas i relation till lärandeteorierna behaviorism, kognitivism och det sociala 

perspektivet. 

4.1 Drillning- och övningsprogram 

Det som karaktäriserar drill- och övningsprogram är olika svarsalternativ som användaren 

kan välja mellan och det främjar oreflekterat lärande, exempelvis repetera glosor (Sjödén, 

2015, s. 82). Dessutom rättar programmet användarens svar och ger feedback. Feedbacken 

                                             “OK”       “           ”                           

text med formativ karaktär. En fördel med drill- och övningsprogram är att feedbacken 

kommer direkt i anslutning till interagerandet (Roblyer & Doering, 2014, s. 97–100).  

 

Det finns en del kritik mot användningen av drill- och övningsprogram, bland annat att vissa 

lärare använder det på ett mindre effektivt sätt. Istället för att låta eleverna öva och repetera 

med hjälp av programmet, låter de istället det användas som exempelvis en introduktion för 

ett nytt område. En annan kritisk aspekt är att dessa typer av program inte låter eleverna 

använda sina kunskaper i ett större sammanhang. Isolerade kunskaper utan sammanhang ses 

som ett gammaldags sätt att lära (Roblyer & Doering, 2014, s. 97–100). Drillning- och 

övningsprogram kan relateras till ett behavioristiskt perspektiv på lärande. I behaviorismen är 

det inte kunskap som är av intresse, utan att frambringa ett visst beteende genom att tydligt 

visa vad som är korrekt och inte (Philip & Soltis, 2010 s. 40–52), exempelvis belöningar 

genom att få en stjärna vid rätt svar. 

 

Kvaliteter inom Drillning- och övningsprogram: 

 Flera svarsalternativ.  

 Rättar svar och ger mer eller mindre feedback i direkt anslutning till programmet.  

4.2 Vägledningsprogram 

Vägledningsprogram är hela undervisningssekvenser om ett specifikt avgränsat ämnesområde 

som eleven kan använda utan en lärares närvaro (Sjödén, 2015, s. 82). Dessa program 

behöver oftast inte kompletteras med annat material. Programmet förhåller sig till 

användarens svar och kan därmed ge anpassad vägledning. Det finns vägledningsprogram 

som dessutom ger möjlighet att placera användaren på olika nivåer. Lärare kan även få 

rapporter om individuella progressioner (Roblyer & Doering, 2014, s. 100–104). 

Vägledningsprogram kan delas upp i två olika underkategorier, linjär vägledning och 

förgrenad vägledning. Då en linjär vägledning ger samma instruktioner, förklaringar och 

feedback till alla användare oavsett prestation, kan detta kopplas till kognitivismen. Enligt 

Philip och Soltis (2010, s. 68–72) är det centrala i kognitivismen att alla individer som är lika 

gamla befinner sig i samma utvecklingsstadier. Kognitivismen har dock kritiserats då 

individer kan utvecklas olika och behöver anpassad stöttning exempelvis feedback, vilket 

finns i förgrenad vägledning. I förgrenad vägledning finns det olika alternativa riktningar, 
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beroende på användarens prestation. Kritik har riktats mot vägledningsprogram på grund av 

att det ger så pass mycket vägledning till användaren att det inte utmanar den egna kunskapen 

(Roblyer & Doering, 2014, s. 100–104). 

 

Kvaliteter inom vägledningsprogram:  

 Ger ett heltäckande ämnesområde och behöver inte kompletteras med övrigt material. 

 Lärare kan få rapporter om progressionen. 

 Någon följande vägledning: 

-Linjär vägledning: Samma instruktioner, förklaringar och feedback oavsett 

prestation. 

-Förgrenad vägledning: Ger olika instruktioner, förklaringar och feedback beroende 

på prestation. 

4.3 Simuleringar 

En simulering är en digital modell av olika system som försöker återskapa en verklighet i en 

kontrollerad miljö, exempelvis hur ett kretslopp i naturen fungerar (Sjödén, 2015, s. 82). 

Medan drillning- och övningsprogram samt vägledningsprogram är mer styrda, kan 

simuleringar användas på ett friare sätt. När simuleringar används kan det exempelvis väljas 

ut uppgifter och anpassa dem till användaren. Inom simuleringar finns det två 

huvudkategorier, de som lär användaren om något och de som lär användaren att göra 

något. Inriktningen som lär användaren om något, involverar användaren att agera i 

hypotetiska problemsituationer. Den inriktningen som lär användaren att göra något visar 

sekvenser av procedurer, exempelvis hur man kör en bil eller flyger ett flygplan (Roblyer & 

Doering, 2014, s. 104–108). 

 

Simuleringar kan bland annat komprimera tid, det vill säga visa något på några sekunder som 

i verkligheten skulle ta flera dagar. Det kan även vara tvärtom, att simuleringen saktar ner en 

process som det mänskliga ögat annars inte hade kunnat uppfatta. En annan fördel är att 

simulationer kan involvera användaren. Detta kan till exempel ske genom att programmet 

       “V                 ?”                                                    R         

Doering, 2014, s. 104–108). Ytterligare kan simuleringar göra experiment säkra. Istället för 

att utföra riskfyllda experiment i verkligheten, kan det istället göras via en simulation 

(Roblyer & Doering, 2014, s. 104–108). Kritiken mot simuleringar är framförallt att sådana 

program riskerar att ersätta verkliga laborationer, det vill säga sådana som sker utan digitala 

läromedel. Vidare har det förekommit kritik mot att barn bör uppleva verkliga händelser med 

sina fem sinnen istället för att få kunskap genom en skärm (Roblyer & Doering, 2014, s. 104–

108).  
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Kvaliteter inom simuleringar: 

 Läraren kan välja ut uppgifter.  

                       ”V                 ?”  

 Experiment som kan arbetas med digitalt innan klassrummets väggar, men även 

utanför. 

 Någon följande simulering: 

- Simuleringar som lär användaren om något.  

- Simuleringar som lär användaren att göra något.  

 

4.4 Lärspel 

Lärspel karaktäriseras genom att det är spel som kombinerar underhållning, lek och 

undervisning. Lärspel innehåller olika regler, tävlingar för den enskilda individen (Sjödén, 

2015, s. 83). Dessa olika faktorer gör ofta att användaren får andra förväntningar jämfört med 

andra program, som inte är uppbyggda som ett spel. Fördelen med lärspel är att användaren 

vanligtvis upplever det roligt och motiverande till att lägga mer tid på det ämnet som spelet 

behandlar (Roblyer & Doering, 2014, s. 108–113). Det behavioristiska perspektivet kan 

appliceras på kategorin lärspel, eftersom att det syftar till att användaren får lockas till att lära 

sig mer genom deras uppbyggnad. Behaviorismen behandlar hur en individ förmår att göra 

vissa saker, som att svara rätt på en fråga eller utföra en uppgift. Däremot är inte intresset att 

studera hur individer förstår och lär sig (Philip & Soltis, 2010, s. 40–52). Lärspel har fått en 

del kritik angående att det finns de som inte är övertygande om att spel kan leda till lärande 

och att det är mycket fokus på att vinna. Lärare har också observerat att det läggs mycket 

energi på reglerna i spelet. Trots att lärspel kan bidra till spännande och stimulerande lärande, 

finns det också många lärspel där det pedagogiska värdet kan ifrågasättas (Roblyer & 

Doering, 2014, s. 108–113).  

 

Kvaliteter inom lärspel: 

 Innehåller regler och tävlingar.  

 Ska vara roligt och underhållande inom ämnets ramar.  

 Spel som har utbildande karaktär.  

4.5 Problemlösningsprogram 

Problemlösningsprogram är ett verktyg som kan hjälpa användaren att lösa olika typer av 

problem och träna på att analysera systematiskt och dra slutsatser av information (Sjödén, 

2015, s. 83). Dessutom ska användaren få möjlighet till att utveckla förmågorna att observera, 

organisera information och formulera idéer. Syftet med programmen ska vara att motivera till 

att angripa problem och att se problemlösning som en väsentlig del i det vardagliga livet. 

Problemen är designade för att vara utmanande i form av olika uppgifter som ibland kan 

innefatta regler. De kan dessutom illustrera hur och var information kan appliceras på 

verkliga problem (Roblyer & Doering, 2014, s. 113–116). Då det kan utmana användaren, 

kan det kopplas till det sociala perspektivet. Användaren får möjligheten till att utvecklas 
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genom att utmana den egna kunskapsförmågan. Inom det sociala perspektivet betonas den 

individuella utvecklingszonen som handlar om att individen lär sig genom utmanande 

uppgifter (Philip & Soltis, 2010 s. 84–92), som problemlösning innefattar. 

 

Problemlösningsprogrammens instruktioner innehåller ofta vilken typ av färdighet som övas 

genom programmet. Det har däremot riktats kritik mot att dessa färdigheter bör beskrivas 

tydligare, då det kan vara svårt att veta vad de menar med de olika termerna. Ytterligare har 

det riktats kritik mot att användarna inte lär sig de olika färdigheterna genom 

problemlösningsprogram, fast att de är engagerade och lyckas i programmen (Roblyer & 

Doering, 2014, s. 113–116).  

 

Kvaliteter inom problemlösningsprogram: 

 Problem som ska utmana.  

 Problemen är verklighetsförankrade.  

 Programmet ger möjlighet till att utveckla exempelvis observation, analys, organisera 

information och formulera idéer.  

 Illustrerar hur och var information kan appliceras i verkliga livet.  

5.0 Metod 

I följande kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt, insamlingen av materialet, urvalet, 

inklusions- och exklusionskriterierna och etiska aspekter. De digitala läromedlen kommer att 

benämnas som empiriskt material. Analysmetoden kommer att beskrivas i nästa kapitel.  

5.1 Insamling av material 

Insamling av studiens empiriska material hade sin utgångspunkt i vad verksamma 

naturvetenskapslärare använder i sin vardagliga undervisning. Genom att tillfråga verksamma 

lärare kunde vi få perspektiv på vilka digitala läromedel som används aktivt och undvika 

material som inte används i en vardaglig undervisning. Det var 60 lärare som mejlades om 

vilka digitala läromedel de själva eller naturvetenskapslärare på skolan använder (Bilaga 1). 

Lärarna som mejlades har varit handledare för studenter som läser sista året till 

grundskollärare f-3 och 4-6 på Högskolan i Halmstad. Alla lärare som mejlades var inte 

naturvetenskapslärare. De lärare som inte var naturvetenskapslärare ombedes att meddela om 

de visste vad naturvetenskapsläraren på skolan använder för digitalt läromedel eller fråga sin 

kollega. Då studiens syfte riktar in sig på ämnet biologi, var målgruppen 

naturvetenskapslärare. Av de 60 lärare som tillfrågades svarade enbart tre. Trots det, var 

materialet som lärarna angav omfattande. Antalet material som tillhandagavs var 34 olika 

digitala läromedel. Urvalet av materialet kunde därefter påbörjas.  

5.2 Urval av empiriskt material, inklusions- och exklusionskriterier 

Det empiriska materialet har bearbetats från tre olika urval. Nedan i Tabell 1 ses en översikt 

över alla tre urvalen. Inklusionskriterierna för första urvalet var att materialet skulle kunna 
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användas på en dator, iPad eller smart mobiltelefon, samt att materialet skulle vara gratis och 

fritt tillgängliga att laddas ner samt användas. Material där språket var ett annat än svenska 

eller engelska exkluderades eftersom ingen av oss behärskar fler språk. 

 

Det andra urvalet bestod av att granska materialet genom att läsa de olika beskrivningarna. 

Materialet skulle innefatta något område inom hållbar utveckling. De digitala läromedel som 

inte involverade hållbar utveckling i eventuell logga, titel eller beskrivning exkluderades. 

Även det material som inte ansågs kunna besvara studiens frågeställning, genom att 

analyseras av Roblyer och Doerings (2014) fem kategorier, exkluderades. Exempelvis 

exkluderades de som enbart innehöll text, eftersom de fem kategorierna inte kunde appliceras 

på dem. När materialet har bearbetats utifrån inklusions- och exklusionskriterier återstod sex 

digitala läromedel (Bilaga 2). På grund av studiens omfång, valdes det att i tredje urvalet 

välja ut tre av de sex digitala läromedlen. De digitala läromedlen som hade liknande innehåll 

exkluderades, då vi ville analysera ett varierat material. Slutligen återstod tre digitala 

läromedel som bestod av ett quiz och två spel. De finns tillgängliga på respektive hemsidor.  

 

Tabell 1. Översikt över urvalen av digitala läromedel.  

Första urvalet 

(Gemensamt material från 

lärarna) 

Andra urvalet  
(Materialet som granskades 

ingående) 

Tredje urvalet 

(De digitala läromedel som 

analyserades) 

34 6 3 

5.3 Etiska aspekter 

Eftersom förfrågan om aktuellt material gavs via mejl (Bilaga 1), togs delar av ett missivbrev 

i beaktning. Mejlet arbetades fram i samråd från handledare och delar av Björkdahl Ordells 

(2007, s. 88) aspekter. De aspekter som missivbrevet för denna studie innehöll var, vem det 

är som gör undersökningen, i vilket syfte, forskningsetiska regler, kontaktperson för att få 

upplysningar vid eventuella frågor samt innan svar tackat för visat intresse. De 

forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2002) beaktades genom att informera lärarna om 

vad deras svar skulle användas till (nyttjandekravet). Även att de och skolorna skulle bli 

avidentifierade i studien (konfidentialitetskravet).  

 

Då lärarna själva kunde avgöra om de ville svara på mejlet och delge de digitala läromedel 

som de använder i sin undervisning, togs det hänsyn till samtyckeskravet. Informationskravet 

togs enbart i beaktning i mejlet gällande vilken uppgift lärarna har i studien. Eftersom syftet 

med denna studie är att analysera digitala läromedel och inte har i avseende att exempelvis 

genomföra intervjuer där människor och skola ingår. Vidare meddelades det även att lärarna 

kan höra av sig till oss om de hade några frågor om arbetet eller deras deltagande. En 

ytterligare etisk aspekt är att vi inte har varit i kontakt med upphovsmännen till respektive 

digitalt läromedel, vilket gör att vi inte tillåts att använda några bilder från dem. Däremot 

påverkar det inte studien mer än att det kan bli något otydligt för läsaren. Vid intresse av hur 

de digitala läromedlen ser ut, hänvisar vi till respektive digitalt läromedel. 
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5.4 Analysmetod 

Vi började med att analysera materialet utifrån kategorierna. Då aspekterna som definierar de 

olika kategorierna berör både innehåll och funktion, kan analysen beskrivas som en 

kombination av en kvalitativ innehållsanalys och funktionell analys. Motiveringen till att 

använda en kombination av två analyser var för att kvaliteterna, som presenteras i teoretiska 

utgångspunkter (s. 10–12), som definierar Roblyer och Doerings (2014, s. 97–121) kategorier 

är av olika slag. En kvalitativ innehållsanalys användes för att synliggöra det latenta och 

manifesta i det empiriska materialet. Den användes ytterligare för att systematiskt strukturera 

och koda samt kategorisera teman och mönster i materialet. Kodning innebär att materialet 

kategoriseras eller tematiseras utifrån de teorier eller frågeställningar som genomsyrar studien 

(Eriksson Barajas, Forsberg &                           E                              

vissa kvaliteter handlar om innehållet, exempelvis täcker ett ämnesområde eller simuleringar 

som lär användare om något. 

 

I en funktionell analys undersöks en produkts, exempelvis en app, funktioner genomgående. 

Detta för att urskilja hur syftet med produkten stämmer överens med de önskemål och krav 

som finns (Hellspong, 2001, s. 82–83). Då en del kvaliteter handlar om funktioner, som rättar 

svar och ger feedback, linjär eller förgrenad vägledning eller involverar användaren, kunde de 

synliggöras med hjälp av en funktionell analys. Under analysarbetet kunde vi med hjälp av en 

tabell (Bilaga 3), där alla kvaliteter inom kategorierna skrivits fram, markera vilka kvaliteter 

som synliggjorde i de olika digitala läromedlen.  

5.5 Metoddiskussion 

Studiens metod kan appliceras i alla ämnen och inte endast på läromedel om hållbar 

utveckling. Det hade varit att föredra att använda en metod som riktade in sig på det digitala 

läromedlet inom ämnesområdet hållbar utveckling i biologi. Just av den aspekten, hade det 

varit gynnsamt för att synliggöra specifika naturvetenskapliga kvaliteter inom hållbar 

utveckling som finns i olika digitala läromedel. Däremot lyfter studiens metod kvaliteter 

(Bilaga 3) som är av betydelse för att ett digitalt läromedel ska vara användbart inom ett 

specifikt ämnesområde. Det hade varit problematiskt om exempelvis en textanalys hade 

använts, eftersom Nord (2012, s. 2016) menar på att den metoden riktar sig mot språk, 

läsbarhet och dess begriplighet. Då inte de digitala läromedlen i detta fall och inte heller 

studiens syfte behandlar det, kan inte en textanalys användas. Därmed exkluderades det 

material som bestod av exempelvis inskannade läroböcker där enbart text, ordlistor och bilder 

visades. 

 

Under analysarbetet uppmärksammades det att det var svårt att applicera endast en kategori 

på respektive läromedel. Sjödén (2014, s. 81)  styrker att det är problematiskt att göra en 

strikt kategorisering, då kategorierna kan överlappa varandra.  Med det i åtanke valdes det att 

endast synliggöra vilka kvaliteter av kategorierna som de olika digitala läromedlen innehåller, 

istället för att applicera en kategori på de digitala läromedlen. För att en strikt kategorisering 

skulle kunna göras, hade kategorierna behövt beskrivas mer ingående och tydligare. Det 

behövs därmed ett skarpare ramverk för att granska digitala läromedel. 
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Studien begränsades till digitalt läromedel som var gratis och fritt tillgängliga. De digitala 

läromedel som var kommersiella eller inte var fritt tillgängliga gicks därför miste om. 

Säkerligen kunde det ha funnits flera digitala läromedel som uppfyllde de tidigare nämnda 

inklusions- och exklusionskriterierna. Det kan enbart spekuleras om de digitala läromedlen 

som är kommersiella har en högre kvalité, än de som är gratis. I sin tur kunde det lett till att 

studiens resultat blivit annorlunda. Ytterligare hade det tredje urvalet kunnat avgöras 

slumpmässigt, för att inte valet skulle ha någon personlig påverkan. Istället valdes de tre 

digitala läromedlen ut på grund av att de ansågs varierade och var därmed av intresse att 

analysera.  

 

Då endast f-3 och 4-6 lärare mejlades om vilka digitala läromedel som användes av 

naturvetenskapslärare på skolan, kan det ha medfört en begränsning av de digitala 

läromedlen, eftersom de enbart har de årskurserna i beaktning. Genom att inkludera de 

möjliga digitala läromedel som lärare för övriga årskurser hade kunnat tillämpa, hade det 

kunnat skapa större bredd och djup för studien. Enligt Björkdahl Ordell (2016, s. 86) är det 

dock vanligt att studier genomförs på ett urval som framförallt anses var en lättillgänglig 

grupp. Detta för att kunna göra ett uttalande, en generalisering, på gruppen ur ett större 

perspektiv. Däremot är målgruppen och urvalet av studien högst avgörande för hur och om 

resultatet kan generaliseras. 

 

Eftersom endast tre av de 60 lärare svarade på vilka digitala läromedel som användes av 

naturvetenskapslärarna, kan detta ha påverkat studiens bredd. Däremot är studies syfte att 

analysera digitala läromedel och därmed påverkas inte studien direkt av antalet svar, utan 

enbart vad de har svarat. Även om alla lärare hade svarat på mejlet, skulle sammanställningen 

av deras svar ändå inte kunnat generaliseras. Det är viktigt att vara medveten om att det som 

framkommer i studier endast kan kopplas till den grupp som tillfrågats, det vill säga om inte 

urvalet har valts utefter ett slumpmässigt system (Stukát, 2012, s. 64–65), vilket inte har 

använts i denna studie. Studier som baseras på ett icke slumpmässigt urval, kan ändå vara 

relevanta och av intresse, då forskning är kumulativt och kan därmed vara av betydelse i eller 

för en annan studie (Björkdahl Ordell, 2016, s. 86–87).  

6.0 Analys och resultat av empiriskt material 

I kommande kapitel kommer varje digitalt läromedel att presenteras och analyseras utifrån 

Roblyer och Doering (2014, s. 97–121) fem kategorier och kvaliteter. De digitala läromedlen 

som valts är 2020 ENERGY (Tralalere, u.å.), Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart (WWF, 

u.å.) och ONE PLANET (SÖRAB, u.å.). Varje digitalt läromedel inleds med en presentation 

som därefter analyseras under rubrikerna Möjlighet att ta ställning i verklighetsförankrade 

problem, Digital aktivitet kan medverka till hållbara livsval och Drillning och repetition om 

återvinning. De digitala läromedlen har analyserats utifrån relevant innehåll, som i sin tur 

sedan har påverkat utrymmet av respektive analys. 



 

16 
 

6.1 2020 ENERGY 

2020 ENERGY (Tralalere, u.å.) är ett spel som finns tillgängligt på internet. Det är ett spel 

som har producerats av Tralalere med finansiellt stöd från Intelligent Energy Europe 

(Europeiska kommissionen), med målet att öka medvetenheten om energiförbrukning. Spelet 

innehåller nio olika uppdrag som handlar om hållbar utveckling. Det utspelar sig till en 

början i framtiden, år 2020, och världen kan hamna i stor kris på grund av att människor 

förbrukat energi som om att energikällorna skulle vara för evigt. Användaren får sedan 

möjlighet till att resa tillbaka i tiden, nutid, för att minska energiförbrukningen, skriva om 

historien och förändra världen. 

 

Vid introduktionen av spelet 2020 ENERGY får användaren vara med om en 

introduktionsfilm där problematiken om miljö och klimatet beskrivs. Det är möjligt att se 

introduktionsfilmen igen under spelets gång. Innan spelet börjar, vid registreringen, kan 

användaren välja om hen är ungdom, lärare, förälder eller annat. Men det går även att spela 

utan registrering. Efter introduktionsfilmen ges ett uppdrag som gäller på individuell, 

regional och global nivå. I de tre olika nivåerna finns det olika områden inom hållbar 

utveckling som kan tränas på: energibesparing, effektiv energiförbrukning och förnybar 

energi. Som lärare kan du välja vilka uppdrag eleverna ska ha på de tre olika nivåerna. Till 

hjälp har användaren tre rådgivare, de representerar olika områden i samhället: miljön, det 

sociala och det ekonomiska. Dessa rådgivare kan tillfrågas om användaren eventuellt skulle 

fastna vid ett problem. När ett område är avklarat så kommer det att markeras och sparas. 

Användaren behöver därmed inte minnas de olika områdena som är klara och läraren kan se 

vad som gjorts klart och inte.  

 

Användaren får ta del av ett verkligt problem, som finns tillgängligt och synligt under hela 

processen. Här kommer användaren att få handledning av de tre olika rådgivare inom 

respektive område, men även från den personen i spelet som användaren ska hjälpa. I spelets 

bakgrund går det att ta del av mer information som kan vara av vikt till hur problemet kan 

lösas. Exempelvis inom området energibesparingar (regionalt, trafikstockning) kan 

                   “L                                                               ”        

behöver användaren ta hänsyn till, men även vad rådgivarna säger innan ett beslut ska tas. Ett 

råd från ekonomi                    “                                                    

spenderar för mycket just nu. Dessutom bör vi sikta på att främja stadens ekonomiska 

           ” M                      x               “V                 

trafikföroreningarna. Det här är en ekologisk skandal. Invånarna blir sjuka av den dåliga 

                V                              ” Y                                             

         “                                                                ” E     att 

information givits behöver användaren fatta ett beslut. Flertalet svarsalternativ ges och 

användaren behöver därmed inte komma på själv vad som behöver göras.  

 

Oavsett vad användaren svarar, ger spelet direkt feedback och feedbacken varierar beroende 

på vad och hur användaren svarat. Feedbacken som ges kommer både från rådgivarna och 

från ett diagram. Diagrammet består inte av numeriska siffror utan av tre cirklar som 
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representerar ekonomi, miljö och det sociala som finns i samhället. I mitten där cirklarna 

m              “        ”     målet är att sträva mot denna del av cirklarna. Användarens olika 

beslut synliggörs i cirkeln. Ytterligare kan användaren få information om hur problem inom 

samma område hanterats i verkligheten, runt om i världen. Detta innebär att problemets 

lösning är förankrad i verkligheten och användaren kan fördjupa sina kunskaper ytterligare. 

När alla problem har lösts, visas en film om hur framtiden vid året 2050 förändrats utifrån 

valen som gjorts. Här går det även att ta del av konsekvenserna, av varje specifikt beslut i de 

olika uppdragen.   

6.1.1 Möjlighet att ta ställning i verklighetsförankrade problem 

Övergripande så innefattar det digitala läromedlet 2020 ENERGY delar av Roblyer och 

Doerings (2014, s. 97–121) kategorier simulering, vägledningsprogram och 

problemlösningsprogram (Bilaga 3). Det digitala läromedlet lär användaren om hur hen kan 

göra något, till exempel hållbara val och involverar hen till att ta ställning utifrån information 

som ges. Användaren lär sig att göra något och kan uppleva delaktighet, vilket är två 

kvaliteter som kategorin simulering innehåller. Dessutom innehåller det digitala läromedlet 

simuleringar av världen och händelser som användaren annars inte hade kunnat ta del av, 

exempelvis hur världen ser ut år 2050.  

 

Inom kategorin vägledningsprogram finns det två inriktningar, linjär och förgrenad 

vägledning (s.12). Då användaren får olika feedback beroende på de val som gjorts, indikerar 

det en förgrenad vägledning. Eftersom användaren inte får feedback i form av poäng eller tid, 

skapas det därmed inte lika mycket tävlingsinstinkt. Det digitala läromedlet uppmuntrar 

användaren till att ta egna beslut och kunskap om vilka konsekvenser som skapas därefter. Då 

det digitala läromedlet inte tillåter att användaren kan välja ett eget svarsalternativ, eller kan 

applicera egna svar, kan kreativiteten hämmas. Det digitala läromedlet täcker inte hela 

ämnesområdet, vilket ingår i vägledningsprogram. 2020 ENERGY behöver kompletteras med 

annan undervisning, exempelvis diskussioner om sociala förhållanden och hur ekonomiska 

händelser påverkar samhället.  

 

 

Ytterligare kunde även delar av kategorin problemlösningsprogram synliggöras i spelet 2020 

ENERGY. Problemlösningsprogram ska utmana användaren och ge hen möjlighet till att 

observera, analysera, organisera information och formulera idéer och tankar (Roblyer & 

Doering, 2014, s. 113–116). Detta visade sig genom att det digitala läromedlet kräver att 

användaren måste ta ställning till de olika rådgivarna, färdiga svarsalternativ och därefter 

göra ett aktivt val. Användaren får möjlighet att sortera information och göra de beslut som 

anses mest lämpliga för samhället och dess medborgare. Detta skapar en tydlig koppling till 

verkligheten, där miljö, ekonomi och sociala förhållande har en avgörande betydelse för den 

hållbara utvecklingen i samhället. Problemlösningsprogram ska dessutom visa användaren att 

problem är en väsentlig del av livet samt belysa hur och var information kan appliceras i 

verkliga livet. Eftersom att det digitala läromedlet har en förankring i aktuella problem och 

lösningar, blir denna del av kategorin tydlig.   
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Vidare vädjar det digitala läromedlet till det moraliska och etiska övervägandet samt att ta 

vara på naturen. Ytterligare synliggör det hur människan har påverkat och utnyttjat 

naturresurserna på ett negativt sätt samt de konsekvenser som kan ske om inte människan 

börjar fundera kring hållbarheten av naturen. En nackdel som kan uppstå är att varje enskild 

användare kan uppleva en press på att jordens v         “                     ”     

läromedlet utgår från att användaren ska förbättra den hållbara utvecklingen och indirekt 

rädda världen. Om det tas beslut som inte gynnar den hållbar utvecklingen, visas det i slutet 

av spelet en video om hur det har påverkat jorden. Videon ger en bild av en grå och förstörd 

planet, där inget växer och människor lever i misär på gatorna, vilket kan skapa förståelse av 

vikten för en hållbar utveckling. 

 

Sammanfattningsvis består 2020 ENERGY av kategorierna simulering, vägledningsprogram 

och problemlösningsprogram. Det digitala läromedlets kvaliteter skapar möjlighet för 

användaren att ta ställning kring olika valmöjligheter som ges, där den verklighetsnära 

hållbara utvecklingen är i centrum. Användaren får här träna på att observera, analysera och 

organisera information. Beroende på de val som görs, ger det digitala läromedlet relevant 

feedback och förbättringsförslag. Konsekvenserna av valen synliggörs, då användaren får 

möjlighet till att resa framåt i tiden.   

6.2 Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart 

Världsnaturfonden WWF (u.å.) har skapat ett digitalt spel som heter Ekologiska fotavtryck- 

Handla hållbart. Spelet finns tillgängligt och är gratis på deras hemsida och handlar om de 

ekologiska fotavtrycken som människan gör. Målet med spelet är att öka medvetenheten för 

hur våra val som konsumenter påverkar naturen. Användaren får prova att köpa varor utifrån 

en inköpslista, som en vanlig dag i affären. Det som ska inhandlas är mat, dryck, papper, 

möbler, kläder och hygien. Exempel på varor som finns med på listan är räkor, bomullströja, 

chokladkaka och mineralvatten. Det finns alltid två olika varor av samma sort. Dessa skiljer 

sig åt i form av hur mycket de påverkar miljön. Som användare går det att ta del av eventuella 

miljömärkningar som varorna har, fakta om varorna, innehållsförteckning, var produktionen 

av varan sker, hur naturen påverkas av produktionen och om det finns några bättre alternativ. 

Användaren uppmanas att välja de varor som ger minst ekologiskt fotavtryck. De val som 

görs påverkar om användaren får poäng eller inte, mindre ekologiska fotavtryck ger poäng 

och större ger inga poäng.  

 

I spelet visas det en karta på var de ekologiska fotavtrycken sker någonstans. Har användaren 

exempelvis tagit del av att en vara innehåller en ingrediens som produceras i Malaysia och 

Indonesien, syns de ekologiska fotavtrycken på kartan i de länderna. Det är inte endast 

varorna som har sämst miljöpåverkan som syns på kartan, utan även de bättre alternativen. 

Ibland lyser ruta  “Butikschef”                                                              

för att öka kraven som konsumenter kan ställa på varorna som tas in i affären. Om 

användaren gör detta får hen extra poäng. När alla varor på inköpslistan är köpta, är det dags 

att gå till kassan. Där ställer kassören tre frågor om hållbar utveckling. Svarar användaren rätt 
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får hen ännu fler extrapoäng. Spelet avslutats med en utvärdering av hur medveten 

användaren är som konsument. Utvärderingen varierar beroende på de valen som gjort. 

6.2.1 Digital aktivitet kan medverka till hållbara livsval 

Spelet Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart innehåller flera delar från alla Roblyer och 

Doerings (2014, s. 97-121) kategorier, drillning- och övningsprogram, vägledningsprogram, 

simuleringar, lärspel och problemlösningsprogram. Spelet består av olika svarsalternativ 

samt att det rättar svaren och ger feedback, vilket ingår i kategorin drilling- och 

övningsprogram. Kvaliteten av denna typ av feedback kan ifrågasättas, då den inte är 

formativ och visar användaren hur hen ska ta sig framåt. Däremot ger spelet en mer förgrenad 

vägledning i slutet, då utvärderingen ser olika ut beroende på prestation. Förgrenad 

vägledning är en del av kategorin vägledningsprogram.  

 

Det digitala läromedlet utgår från vad den enskilda individen kan göra för val för att göra 

skillnad. Att gå till affären och handla är något som de flesta kan relatera till. Detta gör att 

kategorin simuleringar synliggörs i flertalet delar i läromedlet, bland annat genom att det 

digitala läromedlet består av en simulering i form av en affär. Simuleringen kan lära 

användaren både om hållbart handlande, men även visa på hur det går att genomföra i 

verkligheten, eftersom de flesta varorna som ingår i spelet är varor som är vanligt 

förekommande. Exempel på detta är att spelet uppmanar till att titta på vilka miljömärkningar 

som varorna har, eller att ställa krav till butikschefen och producenterna. Dessutom 

involverar spelet användaren då ett uppdrag ges, där det är upp till hen att göra de val som 

krävs för att minska de ekologiska fotavtrycken. Däremot är det inte lika enkelt i vardagen, 

då det inte står på alla varor vilken miljöpåverkan de har, som i spelet. Därför krävs det mer 

tid och engagemang att handla miljövänligt i vardagen, i jämförelse med spelet. 

 

Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart har en utbildande karaktär, vilket ingår i kategorin 

lärspel. I lärspel ingår aspekterna att det ska vara roligt, underhållande och uppbyggt med 

hänsyn till kreativitet inom ämnets område. Användaren uppmanas till att samtala och ställa 

krav på butikschefen i det digitala läromedlet, vilket kan leda till att användaren inser vikten 

av att göra detta även i den egna närmiljön, utanför läromedlets ramar. Då informationen som 

ges bland annat består av var olika varor produceras och hur produktionen påverkar naturen, 

kan delar av kategorin problemlösningsprogram appliceras. Genom att de ekologiska 

fotavtrycken synliggörs på en karta kan det underlätta för att få ett större helhetsperspektiv. 

Det är intressant att kartan synliggör alla varors ekologiska fotavtryck och inte endast de som 

påverkar miljön mest. Det förtydligar att, vad som än konsumeras blir det alltid ekologiska 

fotavtryck. 

 

Sammanfattningsvis innefattar Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart delar från alla 

kategorierna drillning- och övningsprogram, vägledningsprogram, simuleringar, lärspel och 

problemlösningsprogram. Det digitala läromedlet är uppbyggt för att vara roande och 

underhållande, samtidigt som det är verklighetsnära och uppmanar till lärande om 
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ämnesområdet hållbar utveckling. Dessutom ger spelet slutlig feedback beroende på de val 

användaren gör.  

6.3 ONE PLANET 

ONE PLANET (SÖRAB, u.å.) är en svensk digital utbildningswebbsida som har skapats på 

begäran från lärare av avfallsbolaget SÖRAB i norra Stockholm. Webbsidan är uppbyggd 

efter regionens hantering av avfall och uppdateras regelbundet. Utbildningsverktyget berör 

områdena sopsortering och avfallshantering samt riktar in sig mot undervisning för 

grundskolans senare årskurser. Webbsidan består av länkar till andra källor, ett quiz, ordlista 

till svåra begrepp, en introduktion om avfallshantering, en tävling som kallas för 

matsalskampen, förklaringar om hur avfallshantering fungerar och information om kretslopp.  

 

Quizet i ONE PLANET består av tio frågor om återvinning och hållbar utveckling. Frågorna 

är inte samma varje tillfälle som quizet spelas, utan varierar från gång till gång. Målet är att 

svara rätt på alla frågor på så kort tid som möjligt. För att svara rätt behöver användaren välja 

rätt svarsalternativ, av de tre som finns. När quizet avslutats får användaren reda på hur 

många procent av svaren som var rätt samt vilken tid det tog för att svara. Det visas även en 

överblick över alla frågorna, vad användaren svarat och vilket som var det rätta svaret. 

Dessutom visas det lite information som förklarar det rätta svaret ytterligare. Inför 

spelomgången visas även en rankningslista, om vilka som har besvarat frågorna efter mest 

antal rätt och snabbast tid. För att delta i quizet behövs namn och skola fyllas i. Valet av att 

enbart analysera quizet, var för att Roblyer och Doerings (2014, s. 97–121) fem kategorier 

enbart gick att applicera på den delen av webbsidan. 

6.3.1 Drillning och repetition om återvinning 

Utifrån Roblyer och Doerings (2014, s. 97–121) innehåller quizet i ONE PLANET 

framförallt kategorin drillning- och övningsprogram men även kvaliteter från lärspel. Det 

finns flera svarsalternativ och feedback ges i direkt anslutning till programmet, vilket ingår i 

drillning -och övningsprogram. En tävling kan uppmuntra och det kan upplevas som ett 

roligare sätt att lära ett komplext ämnesområde. Däremot behandlar quizet ytlig information, 

då det inte ger möjlighet till att bearbetning. Dessutom är feedbacken inte utförlig, utan består 

endast av hur många och vilka rätt användaren har. Därmed kan det inte användas som ett 

fullständigt material, utan mer som en möjlighet till att träna på kunskaper kring ämnet. 

Vidare är quizet en typ av tävling, vilket ingår i kategorin lärspel. Quizet har dessutom en 

utbildande karaktär, som även det är en del inom lärspel.  

 

Sammanfattningsvis finns kategorierna drillning- och övningsprogram och lärspel i ONE 

PLANETs quiz. Quizet ger möjlighet till att öva och repetera kunskaper om hållbar 

utveckling, samtidigt som användaren får begränsad feedback utifrån den prestation som 

gjorts.  
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6.4 Sammanställning av resultat 

Frågeställningen som den här studien grundar sig på är, Vilka kvaliteter framträder i digitala 

läromedel för årskurserna f-6, om hållbar utveckling? Studiens resultat visar att kvaliteter 

från Roblyer och Doerings (2014, s. 97–121) alla fem kategorier, drillning- och 

övningsprogram, vägledningsprogram, simuleringar, lärospel och problemlösningsprogram 

framträder i de digitala läromedlen 2020 ENERGY, Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart 

och ONE PLANET. De vanligaste kategorierna är drillning -och övningsprogram, lärspel och 

problemlösningsprogram. ONE PLANET och Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart 

innefattar alla kvaliteter inom drillning -och övningsprogram. Ytterligare är lärspel en vanlig 

kategori, då alla digitala läromedel innefattar två av de tre kvaliteter som finns för lärspel. I 

likhet med 2020 ENERGY innehåller även Ekologiska fotavtryck- handla hållbart alla 

kvaliteter inom problemlösningsprogram. Dessa två läromedel innehåller även några av 

kvaliteterna inom kategorin simuleringar, vilket inte ONE PLANET har. Däremot var 

kategorin vägledningsprogram den som det fanns minst av, då endast en kvalitet inom 

kategorin förekom i 2020 ENERGY och Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart.  

 

I jämförelse mellan de tre digitala läromedlen är ONE PLANET inte lika omfattande som de 

andra, vilket betyder att den inte tillhör lika många kategorier och därmed inte heller lika 

många kvaliteter som 2020 ENERGY och Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart. 2020 

ENERGY och Ekologiska fotavtryck- Handla hållbart behandlar däremot kvaliteter som 

bland annat kräver kunskapen att analysera, observera och problematisera den information 

som ges, vilket inte ONE PLANET kräver i lika stor utsträckning. Användaren behöver 

enbart kryssa i svarsalternativ och får därmed inte ta del av någon annan information. 

Dessutom kan tävlingsmomentet i ONE PLANET påverka användaren negativt, exempelvis 

genom att bli stressad. De övergripande kvaliteter som 2020 ENERGY och Ekologiska 

fotavtryck- Handla hållbart innehåller, är att de behandlar verklighetsnära problem, utmanar 

användarens kunskaper genom att hen analyserar information för att göra aktiva val och 

därefter ta ställning.  
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7.0 Resultatdiskussion  

I det här kapitlet kommer resultatet att diskuteras och relateras till bakgrunden, i huvudsak 

tidigare forskning, lärandeteorier och studiens syfte. Syftet med studien är att analysera 

möjligheter för lärande i digitala läromedel, inom ämnet biologi. 

 

Då de digitala läromedlen behandlar hur en enskild individ agerar med det valda programmet, 

kan det kopplas till kognitivismen. En kritisk aspekt är att de digitala läromedlen inte 

anpassar sig automatiskt till den enskilde individens kunskapsnivå, utan förhåller sig till en 

nivå. Dessutom erbjuder de digitala läromedlen som analyserats inte mycket från det sociala 

perspektivet, det vill säga några sociala interaktioner mellan individer, där de kan samtala och 

samarbeta för att lösa uppgifterna. Användarna får arbeta självständigt utan stöttning, vilket 

kan missgynna kunskapsutvecklingen och skapa osäkerhet över uppgifter. Edstrand (2017, s. 

118-120) och Sjödén (2015, s. 343) poängterar vikten av att elever får stöttning för att 

utvecklas. Något som däremot framträdde tydligt i de digitala läromedlen är att de använde 

en typ av belöningssystem, vilket ingår i det behavioristiska perspektivet. Ett exempel är att i 

2020 ENERGY räddar användaren världen om önskvärda val görs, om inte kan det bidra till 

att världen förstörs, vilket kan motivera användaren till att göra ett visst val. Det kan påverka 

att hen formas efter ett önskvärt beteende och hämma sina egna idéer och tankar, då det inte 

kan tillgodose ett annat val än det som redan finns.  

 

Det teoretiska analysverktyg som används i studien synliggör enbart kategorier och kvaliteter 

som det digitala läromedlet ger separat, men inte hur det kan arbetas med samt appliceras i en 

social kontext. Syftet med studien har inte heller varit att synliggöra detta, däremot kan det 

vara anmärkningsvärt att notera. Anetta et al. (2015) studie visar att spel kan öka elevernas 

engagemang för ämnet, men däremot finns det inga belägg och lite studier om hur effektivt 

lärandet är i spel jämfört med annan undervisning. Utifrån den analys av innehåll och 

funktion som gjorts, kan vi inte dra slutsatser om hurvida dessa spel ökar elevernas 

engagemang. 

 

Resultatet visar att de digitala verktygen som analyserats inte är kompletta, utan behöver 

kompletteras med annan undervisning eller material. Detta stämmer med Morks (2006, s. 47) 

forskningsresultat, som visar att digitala läromedel i naturvetenskapsundervisning inte 

automatiskt gör att det blir mer givande, utan de bör användas med en tydlig koppling till 

undervisningens syfte. Ytterligare visar det att lärare behöver använda digitala läromedel på 

ett varierat sätt för att det ska kunna utveckla både elevers praktiska och teoretiska förmåga i 

naturvetenskap (Mork, 2006, s. 43). Vårt resultat, tillsammans med Morks (2006), visar på 

vikten av att lärare har ett syfte och en tanke bakom användningen av de digitala läromedlen, 

bedriva en varierad undervisning för att komplettera de delar som inte inkluderas i de digitala 

läromedlen och inte förlita sig helt på de digitala läromedlen.  
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Å ena sidan kunde inte studien synliggöra att de digitala läromedlen kan individualisera 

utifrån användarens kunskapsnivå. Ingen av de digitala läromedlen som analyserats hade 

möjligheten att anpassas beroende på vem som använde det. Det fanns inga inställningar där 

olika nivåer kunde väljas, vilket kan bli problematiskt då de digitala läromedlen inte tar 

användarens nuvarande kunskaper i beaktning. Å andra sidan kan detta kopplas till Steiners et 

al. (2017, s. 1268) resultat, där det framkom att lärarna ansåg att det var lättare att bemöta 

elevers olikheter och kunskapsförmåga med hjälp av digitala läromedel. Vi anser att de 

digitala läromedlen som analyserades ändå kan användas av elever med olika 

kunskapsnivåer. Då två av dem handlar om att tänka själv och ta ställning i frågor om hållbar 

                                                         “    ”     “   ”                            

lättare för fler att använda. Däremot hade det underlättat om de digitala läromedlen varit 

uppbyggda av olika nivåer för att bemöta elevernas olika kunskaper, vilket hade kunnat öka 

möjligheten för individualisering.  

 

Ett sätt att individualisera är genom anpassad feedback. Resultatet av studien visar att de 

digitala läromedlen som analyserats ger någon form av feedback, alltifrån enbart antalet 

poäng till mer utvecklad formativ feedback med längre text, som beskriver exempelvis vad 

användaren behöver tänka på för att handla hållbart. Det går däremot att ifrågasätta hur hög 

kvalitet som feedbacken har. Vikten av feedback i digitala läromedel har en stor påverkan på 

individers engagemang, progression och utveckling. I likhet med Sjödéns (2015) studie, har 

vårt resultat också visat att det saknas feedback i digitala läromedel. Den autentiska lärarens 

feedback ges regelbundet i undervisningen och är oftast mer formativ och uppmuntrande. 

Social interaktion mellan lärare och elev kan vara av större betydelse än interaktion mellan 

digitala läromedel och elev. Då människan är en social varelse och uppskattar social 

kommunikation, kan en elev värdera en lärares feedback högre än feedback från ett digitalt 

läromedel. Det kan även kopplas till Sjödéns (2015) och Edstrands (2017) studier, där det 

framkommer att den sociala interaktionen är viktig för hur elever lär och presterar. 
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8.0 Konklusion och implikation 

Studiens slutsats är att digitala läromedel ger olika möjligheter för lärande, men kan sällan 

ses som kompletta och självständiga. Vissa läromedel är i princip rena drillningsprogram, 

som bara blir meningsfulla om de kompletteras med fördjupande undervisning. En del 

läromedel innehåller även problemlösnings- och simuleringsdelar, men behöver kompletteras 

med varierat och konkret material för att elever ska anamma kunskaper inom området. Då 

kategorin lärspel har fokus på underhållning och tävlingsmoment behövs annan undervisning 

där de önskade kunskaperna är centrala. Detta för att lärandet och syftet med undervisningen 

inte ska frånses. Slutligen behöver vägledningsprogram kompletteras med stöttning från 

lärare för att tillgodose elevens individuella utveckling, vilket inte ett program kan göra i 

samma utsträckning. Då de digitala läromedlen ofta behöver kompletteras, krävs det att 

läraren ger eleverna ett sammanhang och bearbetning av innehållet. Det ställer också krav på 

ett kritiskt förhållningssätt till de digitala läromedlen hos lärare, och leder direkt till 

implikationer för praktiken. Lärare behöver bland annat få möjlighet till kompetensutveckling 

inom hurvida syftet genomsyras i de digitala läromedlen. 

 

Det hade därför varit av intresse att undersöka vidare om hur digitala läromedel kan 

analyseras, genom sådan forskning hade det varit önskvärt att formulera ett analysverktyg 

som är väl avgränsat, tydligt och lättillgängligt att använda för verksamma lärare. Lärare hade 

kunnat ta del av sådana studier för att förstå hur digitala läromedel kan analyseras, hur de är 

uppbyggda, vad de tillför, vilka brister de har och därmed vad som behövs kompletteras med 

för att tillgodose undervisningens syfte. Det är på grund av samhället och skolans 

digitalisering som det är av yttersta vikt att lärare får möjlighet att utveckla denna kompetens 

och hur digitala läromedel kan sorteras och väljas ut till den valda undervisningen.  
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Bilaga 1 - Mejl till verksamma lärare 

Hej alla verksamma lärare! 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin till grundskollärare 4-6. Just nu håller vi på med 

vårt Examensarbete 2, där vi har riktat in oss på digitala läromedel.  

 

Därför undrar vi nu vilka digitala läromedel (specifika hemsidor, filmer, spel, appar m.m) 

som ni eller era kollegor använder i naturvetenskap? Även om ni inte är 

naturvetenskapslärare själva kanske ni vet en kollega som använder något digitalt läromedel 

inom ämnet. Tacksamma för alla tips som ges. 

 

Ni och era skolor kommer vara avidentifierade i arbetet. Vid eventuella frågor och 

funderingar hör gärna av er till oss.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Hansson (cahans14@student.hh.se) 

Johanna Hult (johhul14@student.hh.se) 
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Bilaga 2 - Tabell över andra och tredje urvalet av digitala läromedel 

 

Digitalt läromedel Andra urvalet Tredje urvalet 

Batterijakten (app) X  

Elevspel.se (hemsida) X  

Grow Recycling Life (app) X  

ONE PLANET (hemsida) X X 

WWF Ekologiska 

fotavtryck- Handla hållbart 

(hemsida/spel) 

 

X 

 

X 

2020 ENERGY 

(hemsida/spel) 

X X 
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Bilaga 3 - Analystabell 

 

Kategorier och 

kvaliteter 

2020 ENERGY Ekologiska 

fotavtryck - 

Handla hållbart 

ONE PLANET 

Drillning- och 

övningsprogram 

   

Flera svarsalternativ.  X X 

Rättar svar och ger mer 

eller mindre feedback i 

direkt anslutning till 

programmet. 

 X X 

Vägledningsprogram    

Ger ett heltäckande 

ämnesområde, behöver 

inte kompletteras. 

   

Linjär vägledning: 

Samma instruktioner, 

förklaringar och 

feedback oavsett 

prestation.  

   

Förgrenad vägledning: 

Ger olika instruktioner, 

förklaringar och 

feedback beroende på 

prestation. 

 

X 

 

X 

 

Lärare kan få rapporter 

om progressionen. 
   

Simuleringar    

Läraren kan välja ut 

uppgifter. 
   

Simuleringar som lär 

användaren om något. 
X X  

Simuleringar som lär 

användaren att göra 
X X  
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något. 

Involverar användaren 

“V                 ?” 
X X  

Experiment som kan 

arbetas med digitalt 

innanför klassrummets 

väggar, men även 

utanför. Exempelvis, 

landa en raket på en 

annan planet eller 

dissekera grodor. 

 

 

 

  

Lärspel    

Innehåller regler och 

tävlingar. 
  X 

Ska vara roligt och 

underhållande inom 

ämnets ramar. 

X X  

Spel som har utbildande 

karaktär. 
X X X 

Problemlösnings- 

program 

   

Problem som ska 

utmana. 
X   

Problemen är 

verklighetsförankrade. 
X   

Programmet ger 

möjlighet till att 

utveckla exempelvis 

observation, analys, 

organisera information 

och formulera idéer. 

 

X 

 

X 

 

 

Illustrerar hur och var 

information kan 

appliceras i verkliga 

livet. 

 

X 

 

 

X 
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