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Titel                          

 

 

Författare 

Akademi 

Digitala redskap - mer än ett hjälpmedel 

En litteraturstudie om betydelsen av digitala redskap i 

biologiundervisnin 

Alexander Bringsén, Sameh Ekström 

Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

 

Sammanfattning Intresset för naturorienterande ämnen dalar, allt färre elever väljer att 

studera naturvetenskap på högre nivå. Samtidigt ser vi att digitala redskap 

blir allt mer framstående som undervisningsmetoder i skolan och att större 

kompetens kring användandet av dessa behövs. Syftet med denna studie är 

att ta reda på vad forskningen säger om digitala redskaps betydelse i 

biologiundervisning. För att ta reda på detta har vi systematiskt sökt efter 

och analyserat studier om digitala redskap i biologiundervisning. Vårt 

resultat visar på att digitala redskap förser eleverna med olika 

uttrycksformer för att förstå och konstruera kunskap, vilket leder till att 

eleverna kan göra lärandet mer personligt. Vidare forskning inom området 

skulle vara att forska om vilken inställning lärare har till användningen av 

digitala redskap i undervisning. Det går inte att bortse ifrån digitala redskap 

i undervisning, eftersom de är en väsentlig del av skolverksamheten. 

Verksamma lärare bör utnyttja digitala redskap för att ta vara på elevers 

kompetenser kring teknologi och samtidigt erbjuda de olika uttryckssätt 

som digitala redskap kan medföra, så att eleverna kan ta kontrollen över 

sitt lärande på ett sätt som passar dem och gynnar deras meningsskapande. 

 

Nyckelord                 biologi, digitala redskap, digitalisering, digitalt lärande. 

  

Handledare Ingrid Gyllenlager, Ingrid Svetoft 
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Förord 

Redan i ung ålder bortsåg vi båda från naturvetenskapen (särskilt biologi) och ansåg oss själva 

vara “SO-killar”; historia, religion och samhällskunskap var de roligaste ämnena i skolan 

(geografi var relativt trist i våra ögon) och det var inte förrän i vuxen ålder som NO började 

vara intressant. Vi har båda alltid haft ett visst intresse för teknik och digitala redskap och det 

var med stor uppmärksamhet som vi under lärarutbildningen såg hur digitala redskap 

inkorporerades i undervisningen av NO-ämnena. Vi båda insåg hur stor plats digitala redskap 

tar i dagens samhälle, och det är inte alltid det uppfattas positivt av alla; många föräldrar 

argumenterar för kortare skärmtid för sina barn, samtidigt som studier visar att barn rör sig allt 

mindre. Digitaliseringen har tagit skolvärden med storm både vad det gäller redskap och 

ämnesinnehåll; den erbjuder undervisningen olika möjligheter att fånga elevernas intresse, 

något som vi upplevde starkt under vår utbildning där digitala redskap var ett givande inslag.  

Vårt intresse för området är två-delat; vi har funnit ett intresse för NO och det kan delvis vara 

kopplat till de digitala inslagen i undervisningen, varpå vi vill undersöka just digitala redskaps 

betydelse i biologi. Även om vi anser oss besitta god kunskap vad gäller digitala redskap, så 

finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Med tanke på att digitalisering är framträdande i dagens 

skola sätter det krav på oss lärare, att kunna med rätt syfte och koppling till ämnets innehåll 

använda digitala redskap i undervisning. 

Denna litteraturöversikt skapades genom en likvärdig insats av oss båda, Alexander och Sameh, 

där vi var delaktiga i bearbetning av material, reflektion, diskussion och skrivprocess. Detta 

arbetssätt lede till att vi båda är lika insatta i området vi valde. Genom diskussioner kunde vi 

dela olika tankar som berörde området med varandra. 

Vi vill rikta stort tack till våra handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för den 

vägledning vi fick i arbetet. Vi vill även rikta tack till Björn Sjödén och Patrik Lilja för den 

formativa respons som slutligen höjde kvalitén på vårt arbete.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras problemområdet i vår litteraturöversikt angående digitala redskap i 

biologiundervisning, samt de förutsättningar som digitala redskap erbjuder eleverna. Vi vill 

visa på den tidigare forskning som berör området för att öka kunskapen kring ämnet, samt 

synliggöra varför är det viktigt att forska på just detta område.  

Inget intresse för naturvetenskap?  

Naturvetenskapen tar avstamp i människans nyfikenhet och ständiga process att veta mer om 

sig själv och sin omvärld. Naturvetenskapen använder sig av ett utforskande arbetssätt, där 

målet är att på ett enkelt sätt förklara det som kan mätas, observeras och testas. Till de 

naturvetenskapliga ämnena räknas biologi, kemi och fysik. Till dessa ämnena kan ytterligare 

kategorier sållas, exempelvis astronomi och medicin, vilka nämns i grundskolans läroplan 

(Skolverket 2011). 

Det är ingen hemlighet att naturvetenskap som ämne har den senaste tiden haft en dalande trend 

vad gäller engagemang hos elever i skolan. Det visar sig när resultaten från svenska elever och 

elever från andra länder jämförs. PISA visar på att Sverige knappt når upp till genomsnittet 

resultatmässigt (Programme for International Student Assessment, Skolverket 2016). Sjøberg 

och Schreiner (2010) påvisar i det så kallade ROSE Project att länder som klassificeras som 

välbärgade, oftast har elever med låg entusiasm till NO som ämne i skolan - särskilt hos flickor. 

Samtidigt finns det ett stort intresse hos människor i fattiga länder att bli naturvetare/forskare, 

dock är det inte många som får den chansen.   

Harlen (1996) uttrycker naturvetenskap som lika viktig som läsning, räkning och skrivning. 

Parallellt verkar det finnas en strävhet hos elever kring naturvetenskap som skolämne. Redan i 

11–12 års åldern har elever uppfattningar om de tycker om NO-ämnena eller ej. Dessutom visar 

Skolverkets statistik (2018) på att eleverna i åk 6 fick lägre resultat i biologi (och i de 

naturorienterande ämnena som helhet), jämfört med andra ämnen så som svenska, engelska 

eller matematik.  

Jidesjö (2012) visar att det går att engagera eleverna i de naturvetenskapliga ämnena, det vill 

säga det sättet som man väljer att arbeta med naturvetenskap avgör vilka intressen eleverna 

kommer att ha för ämnet i framtiden. Naturvetenskap är en del av samhällsutvecklingen. Det är 

därför viktigt att väcka intresse för det naturvetenskapliga lärandet redan i tidig ålder. Det kan 
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leda till att fler elever väljer att läsa naturvetenskap i högre nivåer. Det är också viktigt att hitta 

de olika representationsformer som syftar till att underlätta meningsskapande och förståelse. 

Biologi - grundläggande för naturkunskapen 

I kursplanen för biologi står det uttryckt att kunskaper i ämnet har en stor inverkan på 

samhällsutvecklingen, där de största områdena benämns som hälsa, naturbruk och miljö 

(Skolverket, 2011). 

Enligt Flodin (2015) syftar ämnet biologi till att utveckla elevernas kunskaper om biologiska 

sammanhang, naturen och att väcka intresset för att veta mer om sig själva. Det framgår också 

i läroplanen att skolan ska bidra till att eleverna verkar i samhället med en naturvetenskaplig 

utgångspunkt. Biologi som ämne anses vara centralt kopplat för en mängd problem över hela 

världen, så som klimatförändringar, hållbarhetsfrågor och hälsofrågor. Biologi är väldigt 

övergripande som sådan, att den lutar mot de andra två NO-ämnena, kemi och fysik, men också 

har inslag av samhällskunskap och matematik. Det uttrycks även som ett grundläggande ämne 

för naturvetenskap som helhet.  

I en statlig utredning kring hur vi kan öka intresset för naturvetenskapsutbildningar bland 

eleverna, nämns det olika aspekter som berör vad som kan upplevas som svårighet när det gäller 

de naturvetenskapliga ämnen i skolan (Sverige, Teknikdelegationen 2010). Bland annat nämns 

även att skolans organisation och lärare i grundskolan skapar en oro för ämnet som eleverna 

bär med sig och kan ofta hindra de från att söka sig till naturvetenskapliga utbildningar i 

framtiden.  

Digitalisering i skolan 

Idag pratas det mycket om att elever behöver förstå hur digitala redskap används för att hänga 

med samhällets digitala utveckling. Med digitaliseringen menas det förändrade arbetssättet där 

traditionell undervisning kompenseras med olika digitala redskap som både gynnar eleven och 

läraren. Det formenliga lärandet som sker i skolan beskriver hur vi kommunicerar, skapar 

kunskap och hur vi håller kontakt med andra i olika sammanhang, där olika lärmodeller som 

innehåller tekniskt stöd blir allt vanligare. Digitaliseringen i skolan består av mer än bara 

datorer och surfplattor. Den handlar mer om det arbetssätt som vill inkludera digitala redskap 

för att gynna undervisningen (Skolverket, 2018). 

Skolverkets rapport “IT-användning och IT-kompetens i skolan” (2016), visar att allt fler skolor 

och huvudmän väljer att tillhandahålla elever med personliga digitala redskap som har i syfte 



 9 

att vara hjälpmedel i lärandet. Användning av digitala redskap i skolan ökar; det gör att fler 

lärare har möjlighet att använda de redskapen i undervisning. Digitaliseringen har förändrat och 

påverkarat lärmiljöer, lärarrollen och skolans organisation ur den synvinkeln att det formella 

lärandet har kombinerats med digitala redskap; detta benämns som flexibelt lärande. Skolverket 

(2017) menar att digitaliseringen går som en röd tråd genom hela undervisningen, med avsikten 

att utmana eleverna samt att hitta en bred och djup användning för digitalisering i lärandet. 

Eleverna ska genom digital kompetens få förståelse för hur digitala system utnyttjas och hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället, samtidigt som de har ett kritiskt 

förhållningssätt till medier och information.  

Unesco (2011) presenterade styrdokumentet ”Media and Information Literacy Curriculum for 

Teachers”, som är ett ramverk för lärare och lärarutbildningar. Unesco belyser att medie- och 

informationskunnighet (som är ett samlingsbegrepp för medier, information, internet, datorer, 

digitala medier, film, tv, reklam och spel) bör ses som kompetenser för läraren att använda sig 

av i undervisning. 

Centrala begrepp 

Nedan följer de begrepp som vi upplever bärande för vad forskning säger om användningen av 

digitala redskap i undervisning, samt vilka förutsättningar ger digitala redskap eleverna i 

undervisning om biologi. Beskrivningen av de centrala begreppen syftar till att bidra till en 

tydlig koppling mellan syftet, frågeställningen och innehållet av texten.  

Digital didaktik är en gren från didaktiken som utgår från hur digitala redskap formar 

undervisningen. De didaktiska frågorna finns alltså kvar, men tar avstamp i det digitala och 

teknologiska – vad ska undervisas med digitala redskap? Hur ska undervisningen utformas med 

digitala redskap? Till exempel hur kan/ska Virtual Reality utnyttjas vid undervisning om 

ekosystem? Det innebär dock inte att digitala redskap allena är lösningen på de svårigheter som 

elever har i biologi, utan digital didaktik syftar till att öka medvetenheten kring de val som görs 

i undervisningen och hur digitala redskap kan används i undervisning som didaktiska val. 

Pedagogiskt redskap är ett annat begrepp som identifierar användningen av digitala redskap i 

undervisningen. Det vill säga att olika digitala redskap kan användas i undervisningssyfte för 

att underlätta lärandet och för att anpassa undervisningen till elevernas behov. Digitalt redskap 

som pedagogiskt redskap kan skilja sig från digital didaktik på så sätt att utgångspunkten i 

undervisning behöver inte nödvändigtvis vara användning av digitala redskap, utan användning 

av digitala resurser har i syfte att komplettera den traditionella undervisningsmetoden med 
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något som individuellt anpassar lärandet efter elevernas behov samt främjar inkluderingen i 

skolan. 

Meningsskapande beskrivs enligt den sociokulturella traditionen som hur människor skapar 

mening och förstå världen i interaktion med varandra. Digitala redskap är ett redskap som kan 

användas för att underlätta den samverkan för att förstå världen, vare sig det handlar om att 

förmedla information eller uttrycka sig. 

Digitala redskap är ett samlingsnamn på tekniska redskap som används för att underlätta 

vardagen, exempelvis undervisning och inlärning. Begreppet innefattar många olika redskap, 

så som dator och surfplatta, dock så är samlingsnamnet brett och spänner över många 

sakområden. Vi har därför valt att begränsa oss till de digitala redskap som är vanligast 

förekommande i skolan, det vill säga datorer, surfplattor, mobiler samt appar och tjänster som 

dessa redskap erbjuder för lärande. Exempel på dessa tjänster är lärplattformar, sökmotorer och 

andra program, så som Google Earth.  

Summering  

Det råder alltså ett dalande intresse för de naturorienterande ämnena i skolan, både hos lärare 

och elever. Intresset hos elever finns dock, men det är ofta kopplat till populärkulturella medier 

snarare än naturvetenskapen som sådan i skolan. Samtidigt ser vi att skolor har fått tillgång till 

alltfler digitala redskap som främjar lärandet och gynnar undervisningen av de ämnena som 

eleverna kan ha negativ inställning till. Många lärare och lärarstudenter upplever att intresset 

för naturvetenskap sjunker bland eleverna i grundskolan och högstadiet. Detta väcker många 

frågor som berör det didaktiska och metodologiska arbetet i kombination med digitalisering i 

skolan.  

Syfte 

Syftet med studien är att se vad forskningen säger om digitala redskaps betydelse i undervisning 

om ämnet biologi. 

Frågeställning 

Vilka förutsättningar ger digitala redskap eleverna i undervisning om biologi? 
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Metod 

Tillvägagångssätt 

Genom att söka i databasen ERIC kunde vi vidga vår sökning till internationella vetenskapliga 

artiklar, medan de manuella sökningarna bistod oss med nationella vetenskapliga artiklar.  

För att säkerställa att artiklarna höll god kvalité var vi måna om att samtliga artiklar var “peer 

reviewed only”, det vill säga att artiklarna har blivit kritiskt granskade innan de publicerats. 

Utöver det så nyttjades även de booleska operationerna OR och AND för att precisera 

sökningen. Valen av sökorden är kopplade till studiens syfte och frågeställning. De ord vi valde 

ut till våra sökningar var följande: 

• Svenska ord: digitala redskap, biologi, grundskola. 

• Engelska ord: educational technology, biology, elementary school.  

När söksträngen blev klar resulterade våra begrepp i följande: educational technology AND 

biology AND elementary school. Denna söksträng användes för att hitta artiklar i databasen 

ERIC.  

Urval och relevans 

Nedan finns inklusionskriterierna och en beskrivning av det resultat vi fick fram utifrån att 

dessa efterlevdes. Detta följs sedan upp med en beskrivning av exklusionskriterierna samt den 

relevansgranskning som ägt rum som slutligen resulterat i de artiklar som används i vår 

litteraturöversikt.  

Inklusionskriterier Resonemang 

Artiklarna måste vara “peer reviewed” 

(ERIC) alternativt “refereegranskat”.  

Genom att artiklarna blivit “peer reviewed” 

eller “refereegranskat” har de blivit kritiskt 

granskade och upprätthåller en akademisk 

kvalité.  

Populationen i studien måste tillhöra 

årskurser som motsvarar den svenska 

grundskolan.  

Vare sig populationen består av lärare eller 

elever, så bör de vara verksamma i årskurser 

i grundskolan, (det vill säga F-9) för att 

begränsa vårt område, men också för att dessa 
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årskurser ligger nära de årskurser vi har 

behörighet att undervisa i.  

Studien måste undersöka digitala redskaps 

didaktiska möjligheter i undervisning, med 

fokus på biologi.  

Med tanke på att syftet med studien är att se 

vad forskningen säger om digitala redskaps 

betydelse i undervisning om ämnet biologi, 

så känns detta kriterium rimligt. 

 

Resultatet av söksträngen i ERIC visade på 73 stycken artiklar. Samtliga artiklar behandlade 

biologi och digitala redskap i någon form, dock inte alltid kopplat till undervisning för 

grundskolan. Trots att vi hade “elementary school” som sökord, så framkom det artiklar som 

berörde digitala redskap kopplat till högre utbildning. Genom att läsa abstrakten av de olika 

artiklar kunde vi bedöma relevansen kopplat till vårt syfte och frågeställning. Detta ledde till 

konstruktionen av våra exklusionskriterier som gjorde det lättare för oss att göra ett urval av de 

artiklar vi fick fram. Exklusionskriterierna ser ut enligt följande:  

 

Exklusionskriterier Resonemang 

Studier som inte är gjorda inom tidsspannet 

av 15 år.  

Digitala redskap (och användandet av dessa i 

skolan) har utvecklats de senaste 15 åren. Det 

är därför inte relevant att inkludera studier 

som exempelvis beskriver användningen av 

en Macintosh från 1970-talet.   

Studier som är skrivna på andra språk än 

svenska och engelska.   

Det är mycket möjligt att det finns forskning 

som är relevant, dock gör den språkliga 

barriären det svårt att ta del av den, varpå det 

blir ett exklusionskriterium.   

Artiklar som berör digitala redskap i högre 

utbildning.  

Som tidigare nämnts, så är det inte relevant 

för vårt område; artiklar som berör 

exempelvis på hur digitala redskap används i 

utbildning av tandläkare, sjuksköterskor, 
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doktorer och liknande ser vi inte som 

relevanta för vårt område.  

 

Efter relevansgranskningen utifrån exklusionskriterierna av det resultat som framkom av vår 

söksträng gav det ett underlag på 7 vetenskapliga artiklar. Den begränsade mängden studier 

som framkommit inom ramen av litteraturstudiens syfte och frågeställning gjorde det 

nödvändigt för oss att göra manuella sökningar för att hitta användbar litteratur som inte 

innefattades av resultatet av söksträngen.  

2 artiklar hittades genom manuella sökningar efter att vi fått tips på två svenska författare till 

vetenskapliga artiklar som var relevanta för vårt område. De manuella sökningarna bistod oss 

med nationell forskning. Liksom de artiklar som hittades i ERIC, så var dessa två artiklarna 

“peer-reviewed” och granskades utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som övriga 

artiklar för att säkerställa akademisk standard.  

Analysmetod 

För att analysera litteraturen användes innehållsanalys (Barajas, Forsberg, och Wengström, 

2013). Innehållsanalys syftar till att bearbeta materialet i flera steg för att koda och kondensera 

artiklarna till teman som i sin tur leder till ett underlättat arbete kring tolkning av materialet. 

Detta föll naturligt för bearbetning av materialet eftersom det förekom tydliga kategorier i 

genomläsandet av litteraturen, mycket tack vare att vi förde in källorna i en artikelöversikt. 

Teman valdes efter deras betydelse till texten och den tydliga koppling till syftet och 

frågeställningen: vilka förutsättningar digitala redskap ger eleverna i undervisning om biologi? 

Resultat 

Resultatet beskrivs utifrån tre teman: Alternativa metoder i undervisning, Förutsättningar  för 

fördjupat lärande och Inkluderande förutsättningar. Med tre olika teman besvaras frågan om 

digitala redskap och dess användning i undervisning i ämnet biologi; genom att titta närmare 

på de studier som ingår i vår litteraturöversikt ska vi även försöka ge en helhetsbild kring vilka 

förutsättningar ger digitala redskap eleverna i undervisning om biologi.  

Alternativa metoder i undervisning 

I ett forskningsprojekt som gjordes av Parnes och Hedenström (2014) genomfördes ett projekt 

där 20 skolor och 800 elever i årskurs 6 var inblandade. Projektet syftade på att visa hur digitala 
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spel kan användas i lärandet. Eleverna i projektet fick testa en speciell Minecraftserver med 

möjligheten för läraren att lägga ut uppgifter i en 3D-värld som eleverna känner till. 

Forskningen menar att digitala redskap så som spel kan användas i alla ämnen i skolan, från 

den mest naturliga biologin och fysiken, till idrott och slöjd. Eleverna kan använda digitala 

redskap för att lära sig att kritiskt analysera vad som presenteras. Detta kan även användas 

genom presentationen för att skapa helt nya typer av instrument eller bilder med hjälp av 

programmering som kan ge läraren alternativa redovisningsformer för att utnyttja i sin 

undervisning i ämnet biologi.  

I en studie gjord av Fancovicova, Prokop och Usak (2010) jämförde man två olika 

undervisningsmetoder i biologi – de som skildrade fakta som var webbaserad och traditionell 

undervisning som utnyttjade böcker. De webbaserade medlen var “förberedda” och utformade 

just för biologiundervisning (hälsa och näring). Undersökningen bestod av två grupper – en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp. De två olika grupperna som deltog fick svara på frågor 

som var relevanta för undervisningsinnehållet för att kontrollera deras kunskaper. Detta skedde 

vid tre olika tillfällen, före, under och efter undervisningsmomentet i biologi. Resultatet visade 

att experimentgruppen (webbaserade faktakällor) ökade deras kunskaper gällande näring 

jämfört med innan studien ägde rum. Dock så visade det sig att kontrollgruppen (traditionella 

medel) hade ökat lite mer i kunskap jämfört med experimentgruppen. 

I en annan forskning som gjordes av Horton, Hagevik, Adkinson och Parmly (2013), visade 

man på hur olika digitala instrument kan användas i klassrummet; en av aktiviteterna som 

gjordes nyttjade Google Earth. Aktiviteten kan beskrivas som en dags aktivitet av fyra dagars 

planering som involverar elever från årskurs 5. Eleverna fick undersöka skolgården och göra 

observationer av den natur de kunde se, sedan fick eleverna jämföra de observationerna med de 

bilderna som Google Earth visade på deras skolgård.   

Horton et al (2013) tydliggör att syftet med deras forskning är att visa hur digitala redskap kan 

vara till nytta i klassrummet. Även om digitala redskap kan ge större tillgång till information 

och öka elevernas engagemang i studien, ska det dock nämnas att skärmtid ersätter tid som 

eleverna kan spendera ute. Detta gör att eleverna går miste om den kunskapen som finns 

tillgänglig i omgivningen och naturmiljön. Studien försökte att besvara en viktig fråga - hur kan 

vi använda det bästa av båda världarna (utemiljön och digitala redskap) för att främja elevernas 

medvetenhet om sin lokala miljö, samtidigt som vi förbereder eleverna för goda framsteg i den 

digitala värden som vi lever i? Studien visar på att genom att vi använder exempelvis Google 
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Earth ger vi eleverna möjligheten att förbinda teknik som är redan så sammanvävd i deras 

vardag till naturen - i det här fallet elevernas skolgård. 

Förutsättningar för fördjupat lärande  

En annan utgångspunkt i digitala redskapsanvändning i undervisning och dess betydelse i 

dagens didaktik syftar på att visa hur svensk didaktik kan ta nytta av digitala medier och digitala 

redskap, samt hur undervisningsverksamheten kan utvecklas. Andersson (2012) förklarar att 

genom att fler lärare experimenterar med digitala redskap i undervisning, så kan nya didaktiska 

rum för undervisningen skapas, som i sin tur upplyser nödvändigheten i att förstå och (ur ett 

didaktiskt perspektiv) kritiskt undersöka de digitala mediernas utbildningsmässiga potential. 

Forskning visar så här långt att det sker fler förändringar i klassrummet när digitala redskap 

tillförs i undervisningen. Det kan exempelvis skapa ett öppet samtalsrum vilket ger eleverna 

möjlighet för deras röster att ta plats och få en egen delaktighet i lärandet med möjligheten att 

höja kvalitén på undervisningsinnehållet. Användning av samtalet med digitalt redskap i 

klassrummet har också visat att de möjliggör (från de studerandes sida) en mer avancerad 

tankelaborering samt genomtänkta val av ord, främjande argument och kritiska funderingar av 

deras utgångspunkter. Den kritiskt analytiska förmågan bidrog till en mer avancerad 

kunskapskonstruktion tillsammans med ökad självständighet i det egna lärandet. 

Andersson (2012) menar att genom att vi använder digitala redskap i undervisning kan det 

engagera eleverna att delta i diskussioner på ett mer genomtänkt sätt. Eleverna kan förklara sina 

idéer och dela erfarenheter samtidigt som fler kan delta eftersom utrymmet inte är begränsat av 

talande röster som i klassrummet - istället kan eleverna kommunicera digitalt.  

I studien Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer 

tools for learning: a case study with K-12 learners låg fokuset på att överväga hur digitala 

resurser kan stödja lärandet i utomhusfältet. Laru, Järvelä och Clariana (2010) menar att digitala 

redskap kan erbjuda en tillgång till mer komplex kunskap om ämnet biologi. Bland annat 

diskuterar forskningen på vilket sätt användningen av digitala redskap kan höja kvaliteten på 

elevernas argument och diskussion kring olika biologiska processer samt hur det kan förbättra 

resultat för lågpresterande elever. Eftersom kunskapen var mer tillgänglig genom digitala 

redskap ökade elevernas delaktighet i lärandet.  

Gan, Scardamalia, Hong och Zhangs (2012) undersökte framväxten av grafisk literacy hos 

studenter som bidrog till en online gemenskap, samtidigt som de utökade deras kunskaper i 

biologi, historia och optik. Denna forskning är relevant för vår översikt eftersom populationen 
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som deltog använde sig av digitala redskap och resurser för att utveckla grafisk literacy i bland 

annat biologi. Studien ägde rum i början av läsåret hos en tredje klass, och slutade i slutet av 

samma klass i årskurs 4. Totalt deltog 22 elever (11 pojkar och 11 flickor) och de deltog i 

“knowledge building” och “knowledge forums”. Det fanns inte någon kontrollgrupp, dock 

jämförde man resultatet på studien med 22 elever (10 flickor och 12 pojkar) från årskurs 6 som 

hade deltagit i “knowledge building” och “knowledge forums” under en kortare tid.  

“Knowledge forums” beskrivs som en form av plattform där eleverna interagerade och delade 

kunskap med varandra online (på så viss uppstod “knowledge building”). De fick inga 

instruktioner i hur man använde sig av grafiska uttrycksmedel för att beskriva idéer och förklara 

- de lärde även av varandra om hur man kunde använda sig av grafiska redskap - både vad gäller 

mjukvara och hårdvara.   

För att analysera resultatet av studien så användes 7 kategorier: grafisk produktion, grafisk 

representation, källhantering/källinformation, captions, revisions (förändringar av den grafiska 

representationen), estetik och tolkande/tydande sammanfattningar och reflektioner. När 

forskarna i studien jämförde de båda grupperna utifrån kategorierna, så visade det sig att 

gruppen som bestod av fjärdeklassare hade utvecklat ett bättre användande av grafisk literacy 

än de i sjätte klass. Av detta drog slutsatsen att erfarenhet av användandet av grafisk literacy 

leder snarare till ökad kunskap än mognad i sig. 

Inkluderande förutsättningar 

I artikeln The development of a virtual marine museum for educational applications ville Tarng, 

Change, Liang ou och Chang (2008), använde sig av 3D och VR-teknik i deras föreställning av 

de olika områden som gynnar ämnet biologi. Det vill säga, studera datoranimation och virtuella 

verklighetstekniker för att utveckla ett virtuellt marinmuseum och tillämpa det i 

biologiundervisning. Undersökningen innehåller tre utställningsområden. Den första området 

visar fisk i sötvatten, inklusive vikar, floder och dammar. Det andra området visar marinekologi 

och varelser av olika arter i havet. Det tredje området är en underskådlig tunnel, där det går att 

se hajar, tonfisk och andra stora fiskar.  

Tarng et al (2008) tar upp att dagens lärande med hjälp av digitalisering blivit ett viktigt och 

effektivt sätt för människor att få kunskap. På traditionella sätt att undervisa är det mycket svårt 

för läraren att tillfredsställa behoven hos alla elever. Genom att använda moderna digitala 

inlärningsresurser kan eleverna styra inlärningshastigheten enligt individuella förmågor och 

intresse, och bedriva sina inlärningsaktiviteter när som helst och var som helst. Digitalt lärande 
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är mer självständigt och aktivt, och det ger en öppen miljö samt tillgodoser behoven hos fler 

elever med olika bakgrund och erfarenheter. Digitala redskap gynnar undervisning av ämnet 

biologi genom att de möjliggör en mer komplex visualisering av olika områden i ämnet som 

inte är lätt för läraren att visualisera med hjälp av traditionella undervisningsmetoder. 

Song, Wong och Looi (2012) presenterar de pedagogiska fördelar som finns i att använda 

mobiler som redskap i undervisningen. Studien tog ett avstamp ur ett perspektiv i individuellt 

lärande (”personalized learning”) och ägde rum i ett tre-årigt projekt i Singapore: ”Leveraging 

mobile technology for sustainable seamless learning in Singapore schools”. I studien fick 37 

elever varsin smart telefon att använda i lärandesituationer. Telefonerna hade konstant 

internetuppkoppling och elevernas användande av mobilerna laddades upp och övervakades 

genom servrar.  

Genom att använda mobilerna för att undersöka livscykeln hos bland annat fjärilar och 

spenatplantor, kunde eleverna skapa avbildningar av dessa för lärandet. Eftersom mobilerna 

kunde tas med utanför klassrummet, användes de vid fältstudier. Eleverna filmade, tog foton, 

antecknade, letade fakta och ritade med hjälp av telefonerna – allt laddades upp till servern. 

Utöver detta, så användes ett MLE-system (Mobile Learning Environment) som syftade till att 

främja individuellt lärande. Till en början var forskarna måna med att stötta eleverna i deras 

navigerande i telefonerna, men efter att ha gett de lite mer självständighet kring hur de använde 

mobilerna, så visades det att eleverna själva kom fram till egna sätt att utnyttja mobilen på. 

Forskarna i studien menar på att teknologi bör användas på ett medierande sätt och inte 

manipulerande sätt; det vill säga att eleverna borde experimentera på sina egna sätt med hjälp 

av digitala redskap. Forskarna beskriver digitala redskaps användning som nyckeln i att instifta 

ett livslångt lärande hos eleverna, som kan utveckla ett förhållningssätt att lära på deras egna 

villkor. De upplevde att det var viktigt att låta eleverna medvetet få personifiera deras lärande, 

genom att ge dem fler möjligheter att ta reda på och konstruera kunskap.  

Diskussion 

I metoddiskussionen presenteras en kritisk analys av vår metod där vi tar upp svagheter i 

tillvägagångssättet. Här kommer även de svagheter i det resultat vi framkommit till att visas. I 

resultatdiskussionen relateras resultaten med den förförståelse som presenterades i bakgrunden.  
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Metoddiskussion 

Inledningsvis vill vi gärna poängtera den problematik vi tog upp tidigare i metoddelen, specifikt 

det som berörde NO och biologi. Biologi innebär att undervisningen faller under NO-kategorin, 

men det betyder inte att NO-undervisning alltid innefattar biologi, eftersom NO består av flera 

ämnen. Vi ville vara distinkta i valet av litteratur som framkom i vår söksträng, varpå valet föll 

på biologi som NO-ämne. Således utformades vår söksträng efter det. En viss problematik som 

då uppstod var att det är möjligt att det finns än mer litteratur som hade varit till gagn för vår 

litteraturöversikt, som berör biologi, fast mer generellt under kategorin NO. Detta till trots, så 

menar vi på att vår litteraturöversikt ger en god bild av vilka förutsättningar ger digitala redskap 

eleverna i undervisning om biologi. 

Något som är också värt att nämna är att två av våra artiklar som ingick i litteraturöversikten 

visade en svaghet när det gäller antalet i populationen. Laru et al (2010) och Gan et al (2012) 

hade bara 22 deltagare var i sina undersökningar kring digitalisering i utomhuspedagogik och 

framväxten av grafisk literacy, båda undersökningarna saknade även kontrollgrupper som kan 

förstärka generaliseringen av resultaten. Dock insåg vi att undersökningarna var värda att ta 

upp eftersom de visar på de möjligheterna som presenterar sig när det gäller användning av 

digitala redskap i undervisning. Även om studien sakande en kontrollgrupp så har Gan et al 

(2012) jämfört resultatet av deras population som använde en form av digitalt redskap med en 

annan klass som har genomgått samma process utan någon digital redskap - men under en 

kortare tid. 

Vi vill också lyfta fram avsaknaden av viss forskning. Personligen trodde vi att det skulle finnas 

mer forskning kring AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality), eftersom vi själva anser 

det vara ett bra digitalt redskap att använda sig av vid undervisning av områden i biologi. Det 

finns säkerligen forskning kring AR och VR i undervisning som stort, men med tanke på att vi 

har en ämnesdidaktisk språngpunkt i litteraturöversikten, så är det möjligt att det kan behövas 

mer forskning kring just detta området. 

Resultatdiskussion 

Studiernas längd  

Något som inte tydligt framkom är vilka tidsspann studierna genomförts, vilket kan påverka de 

slutsatser som kan dras. Studierna pågick allt från en lektion till ett projekt som sträckte sig 

över ett år. I de korta studierna går det inte att dra några konsekventa slutsatser utan endast se 
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tendenser. De positiva intrycken kan komma av att digitala redskapsanvändning i undervisning 

i ämnet biologi upplevs som något spännande och kan driva elevernas motivation till ämnet. 

Eftersom några av studierna har haft ett brett kunskapsområde vad gäller digitala redskap och 

dess nytta i biologiundervisning, innebär det att insatsen per automatik blir mindre specifik. 

Källornas samstämmiga resultat  

Det var svårt att finna resultat som pekar emot digitala redskapsanvändning och des fördelar 

för undervisningen i bland annat ämnet biologi. I studierna med en kontroll- och 

experimentgrupp talade resultaten till experimentgruppens fördel. I övriga studier framkom 

nästan bara positiva resultat. Studier med negativa eller svaga effekter kanske inte publiceras. 

Eller att det kan vara problematiskt att notera negativa effekter i korta studier där digitala 

redskapsanvändning är relativ ny och fortfarande tillbringa spänning för eleverna. Det ska också 

nämnas att all forskning som ingår i litteraturstudien är peer-reviewed/refereegranskade, vilket 

per definition innebära att de uppfyller en god vetenskaplig standard. 

Underlätta förståelsen  

Resultatet visar på att digitala redskap inte bara bidrar till ökad motivation för ämnet, utan även 

att det kan bidra till ökad förståelse för olika vetenskapliga fenomen och begrepp. Parnes och 

Hedenström (2014) visa hur läraren kan använda bland annat spel och olika 3D moduler i 

undervisning kan underlätta lärandet, förståelsen och motivera eleverna i ämnet. Studien tar 

även upp den utveckling som sker i skolan vad gäller digitala redskap som eleverna använder 

och hur vi kan tar nytta av denna utveckling och få ut det bästa av de redskapen på ett sätt som 

gynna eleven, läraren och skolansorganisation. Något som överensstämmer med Fancovicova 

et als (2010) som visade på att webbaserade läromedel ledde till ökade kunskaper och 

förståelsen av vetenskapliga fenomenet som ingick i ämnet biologi. Även om de traditionella 

kunskapsmedlen visade på något större ökning av kunskap. Det betyder dock inte att resultatet 

är generaliserbart, för även om studien hade kontrollgrupper, så pågick studien under endast två 

veckor. Det ska också påpekas att, även om webbaserade läromedel numer är mer på 

frammarsch, så går det inte att förneka att traditionella läromedel, så som böcker var mer 

etablerade vid tidpunkten då studien var genomförd. Den påvisar, trots det, att eleverna vid 

tidpunkten ändå gynnades av webbaserade läromedel, vilket bör vara en indikation på dess 

nytta.   

Vidare visar vår litteraturstudies att dagens undervisning med hjälp av digitala redskap har blivit 

viktigt och effektivt för lärandet. Den visar även hur man kan arbeta aktivt med digitalisering 
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för att visualisera det som inte går att visualisera i ämnet biologi. Detta lyfts upp även av Horton 

et al (2013); Tarng et al (2008) hur digitala redskap kan underlätta elevernas utforskande av 

den natur som finns nära till hands, som i sin tur kan leda till ökad förståelse av naturens 

egenskaper. Enkla applikationer så som Google Earth kan skapa möjligheter för att eleverna 

ska undersöka naturen och miljön som finns tillgängligt i deras omgivning. Detta kan även 

öppna dörrarna till mer avancerade och komplexa resonemang kring ämnet biologi eftersom 

med hjälp av digitala redskap kan eleverna granska och studera naturen från fler olika 

perspektiv. Detta stämmer överens med Laru et als (2010) syn på den digitala 

redskapsanvändningen i utomhuspedagogiken; forskarna lyfter upp att inkludering av digitala 

redskap i utomhuspedagogik kan erbjuda eleverna ett mer komplext lärande samt öppnar fler 

vägar för kommunikation och diskussion kring ämnet. Det vill säga att digitala redskap gynnar 

elevernas förståelse av den nya kunskapen som eleverna möter ute i naturen samt att redskapen 

är anpassningsbara som leder till en höjning av resultaten för de lågpresterande eleverna. 

Vi kan konstatera att allt fler digitala redskap introduceras i skolan. Eleverna använder sig av 

digitala redskap som har i syfte att underlätta lärandet och som är ett hjälpmedel för elevernas 

svårigheter. Det vill säga att digitala redskap kan användas som undervisningsverktyg i skolan, 

något som har skapat nya möjligheter för lärandet och olika didaktiska val för läraren att skapa 

betydelsefull undervisning - på så sätt kan eleverna skapa mening av den nya kunskapen. Dock 

har en diskussion tagit stor plats i vårt samhälle de senaste åren vad gäller elevernas skärmtid. 

Detta kan tolkas på två olika sätt; Å ena sidan kan en ökning av skärmtiden anses ha negativ 

påverkan på eleverna eftersom eleverna går miste om allt mer kunskap som finns tillgängligt i 

naturen. Å andra sidan har fler studier bevisat att digitala redskap inte nödvändigtvis behöver 

avlägsna den traditionella utomhuspedagogik som används i biologiundervisning, utan de 

digitala redskapen ska ses som ett kompletterande redskap att användas för att driva elevernas 

intresse för ämnet, samt att skapa fler möjligheter för lärandet.  

Positiv effekt på det personliga lärandet  

En viktig likhet mellan resultaten är att digitala redskap innebär ett mer aktivt lärande som riktar 

sig mot individen, där digitala redskap och mjukvara kan användas för att främja det personliga 

lärandet i biologi. Andersson (2012) nämner att lärarens experimentering med digitala redskap 

i undervisning kan skapa nya möjligheter för eleverna i deras meningsskapande. Digitala 

redskap kan skapa nya didaktiska rum som öppnar nya dimensioner för samtalet mellan lärare-

elev och elev-elev som har i syftet att underlätta diskussionen för både låg och hög presterande 

elever eftersom samtalet sker digitalt. 
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Olika digitala redskap kan främja den individuella lärande genom att eleverna själva tar ansvar 

över sitt lärande. Detta lyfts fram tydligt av Song et als (2012) studie; där trädde 

individualiseringen i lärandet i biologi fram med hjälp av digitala redskap, specifikt mobiler. 

Eleverna kan ta kontroll över det digitala redskapet som använd och på det sättet kan eleverna 

välja mellan olika presentationsformer. MLE systemet lyfts fram (Mobile Learning 

Environment) bidrog med förutsättningar för att främja det personliga lärandet. Användandet 

visade även på de olika val som eleverna kunde göra vid avbildningen av livscykeln hos fjärilar 

och spenatplantor. Mobilerna erbjöd eleverna flera olika val kring hur de kunde skildra 

livscykeln; Word-dokument, PowerPoints, Sketchy och kameran. Att undervisningen och 

förståelsen kan underlättas med olika representatitonsformer lyfts upp även av Jidesjös (2012). 

Olika representatitonsformer ska inte bara ges i undervisningen från lärarens sida, utan även 

eleverna ska bli erbjudna olika sätt att få visa och konstruera sina kunskaper något som digitala 

redskap kan erbjuda fler varierande representationssätt för såväl lärare och elever. Detta kan 

gynna elevernas måluppfyllelse i ämnet biologi som nämns i lgr11, det vill säga att digitala 

redskap kan underlätta för eleverna att ta till sig ämnets innehåll och skapa mening av de nya 

kunskaperna. Med tanke på att mobilförbud i klassrummet har debatterats och argumenterats 

flitigt om i den svenska skolan, så är det intressant att se det hela ur ytterligare ett perspektiv. 

Det är värt att nämna att den korta tiden på inslaget av projektet som gjordes av Song et als 

(2012) kan tyckas problematisk, dock så erkänner forskarna själva att det finns många variabler 

som påverkar personligt lärande, och att studien i sig ville påvisa vilka aspekter som kan 

påverka just sådant lärande. I slutändan krävs det mer omfattande studier inom samma område 

för att kunna generalisera resultatet, men studien är en utgångspunkt för framtida 

undervisningsmetoder som präglas av digitala redskap. 

Väcka intresset  

I början av litteraturöversikten lyfter vi fram problematiken kring att det finns ett dalande 

intresse hos elever vad gäller samtliga naturorienterande ämnena som Sjøberg och Schreiner 

(2010) beskriver i ROSE Project. Ett dilemma vad gäller intresset kring NO. Statistik från 

Skolverket visar på att resultatet i biologi hos elever är lägre jämfört med andra ämnen. 

Undervisning i biologi kan underlättas genom olika. 

Naturvetenskapliga ämnen anses lika viktigt som läsning, skrivning och räkning; dock saknas 

intresset i skolan. Engagemang och intresset kan anses av många som nyckeln för lärandet, där 

elevernas individuella intresse är det som driver fram lärande och meningsskapandet. Det 
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nämns även att barn i tidiga åldrar har visat intresset för ämnet, det vill säga att barn i tidiga 

åldrar är engagerade att undersöka naturens olika materia, samt vill de lära sig mer om ämnet 

genom att skapa samtal och diskussioner som gynnar meningsskapandet. Dock när barnen redan 

är 11–12 år börjar det ske en förändring i inställningen; elevernas engagemang mot ämnet 

biologi i skolan börjar brista redan då. Med detta menas att ju äldre eleverna blir, desto större 

ansvar läggs på läraren att driva och väcka intresset för biologiämnet, något som kan vidare 

kopplas till Parnes och Hedenström (2014), där de tar upp att intresset för biologi som ämne, 

men även NO-ämnena som helhet finns hos eleverna, dock utanför skolan och mest i de 

populärvetenskapliga medierna. Forskning hävdar att med hjälp av spel så kan läraren driva 

elevernas intresse och leda deras engagemang mot lärandemålen. Målet är inte bara att driva 

intresset utan att bibehålla elevernas intresse mot naturvetenskap i många år framåt, men för 

detta krävs det ett aktivt arbete. 

Användningen av digitala redskap i undervisning kan leda till att elever effektivt kan ta del av 

information och kunskap för att skapa förståelse kring begrepp och bearbeta information (Tarng 

et al, 2008), det lyfts fram även hur virtuella miljöer leder till ett ökat intresse för undervisning 

kring ekosystem och dess arter. Att kunna göra studieresor till olika platser för att ta del av 

kunskap är viktigt i biologiundervisning. Dock behöver inte digitalt och analogt vara ett val 

mellan antingen eller, båda digital och analog har sina fördelar. Till exempel kan det virtuella 

marinmuseet ligga närmare till hands vad gäller intresset hos eleverna, vilket skulle innebära 

att det ligger något i det som Harlen (1997) menade på, vad gäller elevers engagemang i NO 

ligger utanför skolan i populärkulturella medier. Emellertid kan digitala redskap visa sig lämna 

en del att önska. Detta visade Fancovicova et al (2010) att även om digitalt baserade 

kunskapskällor ökade elevernas kunskaper, så var de traditionella böckerna bättre, om man 

utgick från prestationerna. Det är dock svårt att påvisa att traditionella medel är bättre i sig, 

eftersom det är svårt att säkerställa att båda grupperna hade exakt lika förutsättningar vad gäller 

inlärning. Snarare stärker det våra tidigare tankar kring att digitala redskap och traditionell 

(analog) undervisning inte innebär att det ena ska exkluderas för att släppa fram den andra. 

 Resultat visar även på hur kunskap och meningsskapande kan uppstå genom att låta eleverna 

få uttrycka sig i bilder de själva konstruerat för att skapa förståelse i biologi – exempelvis 

skapades en bild på det mänskliga ögat och visade på ögats utseende med variationer utifrån 

om en person var närsynt eller långsynt. Elevernas skildringar skapades genom användandet av 

digitala redskap och laddades exklusivt upp på en lärplattform, där de även kommunicerade 

med varandra med syfte i att främja varandras utveckling av grafisk literacy. Gan et al (2010) 
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artikel nämner dessvärre inte vilket program har eleverna använde sig av för att konstruera 

bilderna, men det kan antas att det var grundläggande, eftersom användargränssnittet i 

programmet (som kan utrönas via bilder i artikeln) har ett basalt utseende. Artikeln visar på de 

möjligheter det digitala erbjuder för att skapa förståelse i biologi. Det ska dock erkännas att 

användandet av program som det ändå kräver kompetens kring digitala redskap, något som är 

beroende av attityden och organisatorisk satsning vad gäller digitaliseringen av skolan.  

Sammanfattning 

Digitala redskap i skolan är allt mer genomströmmande i undervisningen, både nationellt och 

internationellt. Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram de insikter vi tar med oss från forskningen 

kring området, som vi inte hade kunskap om tidigare. Exempelvis insåg vi inte hur betydande 

digitala redskap kan vara för individualiserandet av lärandet i biologiundervisningen. Vi tar 

även med oss att så kallade analoga tillvägagångssätt kan förbättras med stöd av digitala 

redskap.  

En annan insikt vill vi lyfta fram lärande ur det sociokulturella perspektivet, som präglas av att 

vi lär oss i samband och interaktion med varandra, vilket är något som kan ske genom digitala 

redskap. Det är ingen hemlighet att elever interagerar med varandra på internet, samt att 

kommunikationen genom text via sociala medier ter sig annorlunda och mer uttrycksfullt 

genom bland annat emoji/emotes och gifs/memes, och det hade varit intressant att se denna 

interaktion eleverna emellan i kontext som utgår från lärande.  

Slutligen kan vi nämna att många av artiklarna som ingick i vår litteraturöversikt tar upp ett 

viktigt sidospår som belyser vikten av lärarens kompetens i användning av digitala redskap i 

undervisning, det vill säga hur läraren använder digitala redskap för att erbjuda eleverna den 

positiva effekten. Detta kräver en kompetens kring själva redskapet som används, i viken syfte 

den används i och även hur användningen kan kopplas till ämnets innehåll. Lärarens kompetens 

är värd att forska vidare på och undersöka hur användningen av digitala redskap ser ut i skolan. 

Slutsats  

Vårt syfte med denna litteraturöversikt har varit att ta reda på vad forskningen säger om digitala 

redskaps betydelse i biologiundervisning. Syftet med studien är att se vad forskningen säger 

om digitala redskaps betydelse i undervisning om ämnet biologi. 

De slutsatser vi drar utifrån vår fördjupning i området är att digitala redskap förser eleverna 

med flera olika metoder att uttrycka kunskap och idéer från biologiundervisning, både för 
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högpresterande och lågpresterande elever. Användning av digitala resurser i undervisning ger 

även möjligheter att skapa ett personligt lärande för eleverna, där de på deras villkor får ta 

makten över, inte vad som lärs, men hur det lärs.  

Att utnyttja digitala redskap i undervisningen verkar kunna ge eleverna en större redskapslåda 

när det kommer till att uttrycka samt avbilda biologiska processer och strukturer. Hårdvara och 

mjukvara används för att prägla elevernas lärande. Det tycks som att det ger eleverna en 

plattform som är familjär för dem, med tanke på att många elever i dagens skola i tidig ålder 

tillskansar sig erfarenheter med bland annat surfplattor och mobiltelefoner. Det verkar finnas 

en röd linje i artiklarna som antyder att eleverna bör få klara instruktioner kring hur de digitala 

redskapen ska användas, men som sedan följs upp med friare användning av redskapen. En 

annan slutsats är att intresset kring ämnet biologi skapas hos eleverna med hjälp av digitala 

redskap. Det tycktes att eleverna visade mer intresse för ämnet när det fick använda ett digitalt 

redskap som eleverna känner till och med enkelhet kan kopplas till utomhuspedagogik som 

används i undervisning av ämnet biologi. 

Digital redskapsanvändning har öppnat en ny didaktisk dimension där elevernas samtal, 

diskussioner och argument äger rum. Detta kan bidra till att höja elevernas intresse i ämnet 

biologi i skolan, samt att främja det inkluderande arbetssättet i skolan genom att ge möjligheter 

till elevernas idéer och röster att bli hörda. Den motivationen som skapas med hjälp av digitala 

redskap driver intresset för att utforska naturen, djur och andra biologiska fundament. 

Motivationen som skapas av digitalisering gynnar inte bara biologiämnet utan kan gynna andra 

skolämnen.  

Digitala redskap kan främja det personliga och individuella lärandet i biologi samt gör det 

ämnet mer tillgängligt för eleverna genom att ta till vara på deras intresse och kompetens kring 

digitala redskap. Det är även ett effektivt pedagogiskt redskap för läraren att använda i 

biologiundervisning, men också hur elever tar del av undervisningen. Att på ett bra sätt kunna 

utnyttja de vinster som finns med digitala redskapsanvändning i biologiundervisning kräver 

dock kompetens också från lärarens håll, både läraren i fältet och den nyutbildade läraren. Detta 

ställer krav på svenska skolor att driva en aktiv process för att utveckla skolans verksamhet, 

både vad gäller utrustning av digitala redskap och fortbildning. 

Det fram kom tydliga grunder för att de digitala redskapen medför fördelar som gynnar båda 

lärarna och elever i undervisningskontext. Och även att det finns olika sätt att använda digitala 

redskap i undervisning; det gör att det är nödvändigt att läraren har tillrikligt med kompetens 
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kring digitalisering för att kunna meddela till eleverna en bördig grund i teknikanvändning på 

sätt som bidrar till nyskapelse av undervisning, dock framgår inte hur digitala redskap bör 

utformas eller vad den borde innehålla för att få den positiva effekten. Detta gör det svårt att ge 

tydliga grundprinciper att förhålla sig till vid användningen av de redskapen. 

Didaktiska Implikationer:  

En skola för alla är något som skolorganisationen i Sverige jobbar för. Något som vi kan uppnå 

med hjälp av digitala redskap där vi erbjuder eleverna en djupare mening av de nya kunskaperna 

genom att skapa en plats där flera röster kan komma till tals. Digitala redskap är inte bara ett 

pedagogiskt redskap till läraren att använda i sin undervisning utan även ett hjälpredskap som 

eleverna kan använda sig av i deras lärande. Exempelvis kan digitala redskap användas som en 

redovisningsform som underlättar för eleverna att vara delaktiga och inkluderade i klassen och 

även i interaktion med varandra där samtalet gynnas och informationsutbytet når en högre nivå. 

Att individualisera uppgifter och redovisningsform allt efter elevernas enskilda förkunskaper, 

intresse, lust och förmågor är mycket enklare med digitala redskap. När läraren arbetar med 

digitala redskap blir det inte lika tydligt vem som är ”bra och vem som är dålig” och detta i sin 

tur främjar samarbetet mellan elever för att utbyta kunskap med varandra. Det går inte att bortse 

från att digitala redskap verkar främja det individuella lärandet - det här kan vara till stor hjälp 

för läraren som ska både se till gruppen och individen i undervisningen.  

Vidare forskning  

Digitala redskap kan främja skolans verksamhetsmål att vara ”En skola för alla”. Dock kräver 

det arbetssättet och att läraren har en god kompetens kring användning av digitala redskap i 

undervisning. Detta har väckt fler idéer för vidare fördjupning i ämnet. Ett förslag på vidare 

forskning skulle vara: vilken inställning har läraren i fältet för digitala redskapsanvändning i 

undervisning?  

   



 26 

Källor 

Andersson, E. (2012). Rum och plats i didaktiken. Om var-frågan i svensk didaktisk forskning 

och undervisning - exemplet digitala medier. Utbildning och Lärande / Education and 

Learning. (6:2, 16-27). från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-28742 

Fančovičová, J., Prokop, P., Uşak, M. (2010). Web-Site as an Educational Tool in Biology 

Education: A Case of Nutrition Issue. Educational Sciences: Theory och Practice 10 (2) • 

Spring 2010 • 907-921.  

Gan, Y., Scardamalia, M., Hong, H-Y., Zhang, J. (2010). Early Development of Graphical 

Literacy through Knowledge Building. Canadian Journal of Learning and Technology, vol. 

36(1), automne 2010. Doi: 10.21432/T2C01S  

Horton, J., Hagevik, R., Adkinson, B., och Parmly, J. (2013). Get connected. Incorporating 

technology into your lessons does not mean you have to stay indoors. Science and Children, 

v50 n7 p44-49 Mar 2013.  

Laru, J., Järvelä, S., och Clariana, R., (2012) Supporting collaborative inquiry during a 

biology field trip with mobile peer-to-peer tools for learning: a case study with K-12 learners, 

Interactive Learning Environments, 20:2, 103-117, DOI: 10.1080/10494821003771350 

Parnes, P. och Hedenström, A. (2016). Från idé till prototyp med hjälp av modern teknik i 

skolan. Sinus. (2016:2, 22-23). Hämtad från http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A983511ochdswid=-5951 

Song, W., Wong, L-H., Looi, C-K. (2012). Fostering personalized learning in science inquiry 

supported by mobile technologies. Education Tech Research Dev (2012) 60:679–701. DOI: 

10.1007/s11423-012-9245-6.  

Tarng,W., Change, M., Liang ou, K., och Chang, Y. (2008). The development of a virtual 

marine museum for educational applications. J. Educational technology systems, vol. 37(1) 

39-59, 2008-2009. doi: 10.2190/ET.37.1.d 

 

 

 



 27 

Referenser  

Carlsson, U. (red.) (2014). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället skolan och 

demokratin: [UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning] : [analyser och reflektioner]. 

Johanneshov: MTM. 

Flodin, V.S. (2015). En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet: med 

genbegreppet som exempel. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 

2015. Stockholm. 

Elstgeest, J. och Harlen, W. (red.) (1996). Våga språnget!: om att undervisa barn i 

naturvetenskapliga ämnen. (1. uppl.) Stockholm: Almqvist och Wiksell. 

Jidesjö, A. (2012). En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i 

skola och samhälle: innehåll, medierna och utbildningens funktion. Diss. (sammanfattning) 

Linköping : Linköpings universitet, 2012. Norrköping. 

Sjøberg, S. Schreiner, C. (2010). The ROSE Project – an overview and key findings. 

University of Oslo. https://www.roseproject.no/publications/english-pub.html 

Skolverket. (2016). It-användning och it-kompetens i skolan [Elektronisk resurs]. (2016). 

Hämtad Från: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3617 

Skolverket. (2016). PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2017). Digitaliseringen i skolan. [Elektronisk resurs]: möjligheter och 

utmaningar. Hämtad Från: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/

55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3971.pdf?k=3971 

Skolverket statistik (2018). Hämtad Från: 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=commonochgeo=1ochreport=gr6_betyg_

amneochp_flik=Gochp_verksamhetsar=2018ochp_hmantyp=ochp_hmankod=ochp_lankod=1

2ochp_kommunkod=1292ochp_skolkod= 

Skolverket statistik (2018). Hämtad Från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/tillgangligt-larande-med-

digitala-redskap  



 28 

Sverige. Teknikdelegationen (2010). Vändpunkt Sverige: ett ökat intresse för matematik, 

naturvetenskap, teknik och IKT : betänkande. Stockholm: Fritze. 

 

 

 



 29 

Bilaga A 

Författare. 

(År). SYFTE 

METOD POPULATION 

Å
R

S
K

U
R

S
  

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
E

L
L

 D
E

S
IG

N
 

K
V

A
S

I-E
X

P
E

R
IM

E
N

T
E

L
L

 

D
E

S
IG

N
 

IC
K

E
-E

X
P

E
R

IM
E

N
T

E
L

L
 

D
E

S
IG

N
 

E
N

K
Ä

T
 

IN
T

E
R

V
JU

 

F
O

K
U

S
G

R
U

P
P

 

O
B

S
E

R
V

A
T

IO
N

 

F
A

L
L

S
T

U
D

IE
 

T
E

X
T

A
N

A
L

Y
S

 

M
E

T
A

S
T

U
D

IE
 

E
L

E
V

E
R

 

L
Ä

R
A

R
E

 

L
Ä

R
O

M
E

D
E

L
 

A
N

N
A

T
 

Andersson 

(2012) 

Att visa hur svensk didaktisk 

forsning kan ta nytta av 

digitala medier och digitala 

redskap. 

         X    X ---- 

Fancovicova, 

Prokop, Usak. 

(2010) 

Undersöka traditionella 

kunskapsmedel jämfört med 

webbaserade 

kunskapsmedel.  

X   X       138  X  6 

Gan, 

Scardamalia, 

Hong och 

Zhang (2010) 

Undersöka hur grafisk 

literacy uppstår genom 

kunskapsbyggande.  

 X   X X  X   44  X  4,6 

Horton, 

Hagevik, 

Adkinson och 

Att visa hur teknologi kan 

vara till nytta i klassrummet. 
     X X    X    F-9 



 30 

 

 

Parmly 

(2013) 

Laru , Järvelä 

och Clariana 

(2010)  

Att digitala redskap gynnar 

elevernas meningsskapande. 
     X     22    6 

Parnes och 

Hedenström 

(2014) 

Att undersöka hur 

digitalisering kan omvandla 

abstraktet i 

naturvetenskapliga ämnen 

till något konkret. 

    X X X X   800 40   4-9 

Song, Wong 

och Looi 

(2012) 

Att utforska personligt 

lärande i biologi genom 

mobilenheter. 

    X X X X   34  X  3-4 

Tarng, 

Change, 

Liang ou och 

Changtar 

(2008)  

Att undersöka hur digitalt 

lärande är mer självständigt. 
 X    X X    X X X  1-6 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Alexander Bringsén

Sameh Ekström


