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Sammanfattning Samhället blir allt mer digitaliserat och så blir även klassrummen i skolan. 

I den svenska läroplanen står det att en del av undervisningen ska drivas 

med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att ta reda på vad 

forskning säger kring digitala verktygs betydelse för att skapa ett 

multimodalt lärande och individanpassning i ämnet biologi. Utifrån detta 

skapades frågeställningen: Hur kan ett individanpassat och multimodalt 

lärande skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3? För 

att besvara frågeställningen och nå upp till studiens syfte har vi systematiskt 

tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om digitala 

verktyg. Hur individanpassning och multimodalt lärande kan skapas med 

digitala verktyg. Resultatet visar att pedagoger behöver besitta kunskapen 

kring användandet av digitala verktyg för att kunna delge kunskapen vidare 

till eleverna. Genom att välja ut och använda olika arbetssätt kan eleverna 

skapa ett multimodalt lärande och lektionerna kan bli individanpassade 

utefter elevernas behov. Vi valde att använda digitala verktygens funktion 

med inriktning på surfplatta, berättande texter, internet och virtual reality. 

Detta då mycket av den forskningen som fanns betonade att dessa 

funktioner är gynnande för elevernas kunskapsinlärning. Underlaget 

behandlar inga svenska studier, vilket hade behövts för att säkerhetsställa 

den nationella relevansen. För vidare forskning kring digitala verktygens 

användning i biologi kan eleverna arbeta med digitala verktyg i 

klassrummet. Efter användandet kan en utvärdering ske tillsammans med 

eleverna genom diskussion.  
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Förord 
Vårt intresse för digitala verktyg och dess användande i biologi uppkom när vi läste de 

naturorienterande ämnen på högskolan i Halmstad. Under kursen fick vi testa olika digitala 

verktyg som kan användas i grundskolans klassrum. Detta skapade ett stort intresse för oss i de 

naturorienterande ämnena. Detta gjorde att vi själva började fundera på elevernas intresse och 

om det kunde öka om de fick använda sig av digitala verktyg. Vi har arbetat tillsammans men 

även enskilt med denna litteraturstudie. Vi arbetade enskilt vid letandet av artiklar för att sedan 

diskutera innehållet för att se om det var relevant för denna studie. Vi är tacksamma att vi får 

göra en litteraturstudie kring ämnet och hoppas även på ett utvecklingsarbete kring samma 

ämne, detta för att fördjupa oss och få en större förståelse för hur digitala verktyg kan påverka 

elevernas inlärning. Därför vill vi tacka Mattias Rundberg som har fått oss att öppna upp ögonen 

för användandet av digitala verktyg i de naturorienterande ämnena i skolan. 
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1. Inledning  
I denna del av arbetet presenteras bakgrunden till vår litteraturstudie. Inledningsvis kommer en 

redovisning från skolverket och vad läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 

(Skolverket, 2018a) och förskolan (Skolverket, 2018b) skriver kring digitala verktyg och 

biologi. Därefter presenteras tre centrala begrepp som kommer behandlas under denna studie. 

Där kommer vi då gå djupare in på hur individanpassning och multimodalitet kan skapas med 

hjälp av digitala verktyg. Detta då Fleisher (2015) menar att digitala verktyg har en stor 

inverkan på eleverna i dagens skola. Därefter presenteras problemområdet kring digitala 

verktygens innebörd samt vår inriktning. Som avslut på bakgrunden delges litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. 

 

1.1  Bakgrund 

Valet av ämnet biologi var självklart för oss, då vi vill se hur digitala verktyg kan användas i 

skolorna. På de skolor vi arbetat och haft vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi sett att 

digitala verktyg inte används i biologin, utan endast i svenska och matematik.  Detta har gjort 

att vi ställt oss frågan varför verktygen inte används i alla ämnen, då vi anser att det kan bidra 

till att eleverna kan få en bättre förståelse. Därför vill vi lägga större vikt kring de 

naturorienterande ämnena med inriktning på biologi. Då vi upptäckt att detta inte har lika 

mycket fokus i skolans värld som vi själva hade önskat. 

 

Då samhället ständigt förändras och blir allt mer digitaliserat, gör det även att skolan behöver 

följa med i samhällets utveckling för att eleverna ska kunna få kunskap om digitala verktyg och 

hur de kan användas i klassrummen. Steinberg (2013) styrker våra tankar kring digitala 

verktygs användning i skolan. Han menar att användandet kan bidra till att eleverna får en bättre 

förståelse och att eleverna behöver förberedas för deras roll i samhället.  

 

Vi kommer att stärka våra argument med forskning och all den forskning som presenteras i 

denna studie håller en vetenskaplig standard. I denna litteraturstudie kommer fokuset vara på 

digitala verktyg och hur användandet av digitala verktyg kan skapa ett multimodalt och 

individanpassat lärande i biologi. Med hjälp av digitala verktyg kommer vi att undersöka hur 

multimodalitet och användandet av multimodalitet kan ske i klassrummet. Vi kommer även se 

hur undervisningen kan individanpassas med hjälp av digitala verktyg. Detta valdes då vi själva 

sett hur individanpassning och multimodalitet kan skapas med hjälp av digitala verktyg, som 

använts på vfu-skolorna och de arbetsplatserna vi varit på och fått ett positivt resultat i ämnena 

de använts, som även Fleischers (2015) studie visat. Studien som Fleischer (2015) gjort visar 

att elevernas intresse ökat när de fick använda sig av digitala verktyg, vilket han menar är en 

positiv aspekt vid användandet. Förhoppningsvis leder denna litteraturstudie till nya lärdomar 

om digitala verktygs användning i klassrummen för framtida medarbetare och lärare, men även 

för oss själva i vårt kommande yrke som lärare.  
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1.2 Styrdokument 

I läroplanen som utkom 2011 och som reviderats 2018 har digitaliseringen och digitala verktyg 

fått större utrymme. Jämförelse med tidigare läroplaner som exempelvis Lpo94 som endast 

nämner dator som ett alternativ till att söka information och utveckla kunskaper 

(Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

Eleverna i skolan ska ges möjligheter att utveckla färdigheter att hantera digitala verktyg. Ett 

av skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Detta sker 

genom att skolan förbereder eleverna för att kunna agera i en komplex verklighet där 

digitaliseringen snabbt ökar. Genom att digitaliseringen ökar behöver även elever få 

möjligheten till att skapa kunskap med dessa verktyg (Skolverket, 2018a). Skolan ska se till att 

eleverna får en förståelse för hur digitaliseringen inverkar på samhällets utveckling samt på 

individen själv. Därför ska alla elever ges chansen att använda den digitala tekniken 

(Skolverket, 2018a). Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna kan göra 

systematiska undersökningar, använda relevanta begrepp, modeller och teorier som kan 

beskriva samband i samhället, naturen och i människokroppen. Eleverna ska genom 

systematiska undersökningar och praktiskt arbete ges möjligheten att utveckla färdigheter och 

hantera digitala verktyg (Skolverket, 2018a). 

 

I läroplanen för förskolan (2018b) står det att barnen ska inspireras till nya upptäckter och 

kunskaper från tidigare erfarenheter. Barnen ska även få kunskap om hur digitala verktyg kan 

användas, detta för att stimulera barnens utveckling och lärande. I förskoleklassens läroplan 

(2018a) ska undervisningen syfta till att stimulera elevernas lärande och utveckling. 

Lektionerna ska utgå efter elevens intresse och behov. Eleverna ska vidare bli inspirerade 

genom nya kunskaper och upptäckter (Skolverket, 2018a). I det centrala innehållet står det om 

medier och digitala verktygens användande för att kommunicera (Skolverket, 2018a).  

1.3 Centrala begrepp  

Begreppen som denna litteraturstudie kommer att behandla är, individanpassning, 

multimodalitet och digitala verktyg. Begreppen individanpassning och multimodalitet har två 

skolor i Hallands län haft som önskemål att vi ska behandla i denna studie, då de arbetar mot 

ett individanpassat och multimodalt lärande på skolorna. Fokuset är att se hur digitala verktyg 

kan användas för att skapa ett multimodalt lärande och en individanpassad undervisning i 

skolan. Nedan kommer vi att presentera de olika begreppen och deras innebörd och koppla dem 

till forskning.   

 

1.3.1 Digitala verktyg  

Ett digitalt verktyg definieras som ett hjälpmedel, som exempelvis kan vara en iPad, 

smartphone eller en dator. Det är inte endast själva hjälpmedlet i sig som benämns som ett 

digitalt verktyg utan det är även deras funktioner. Adelmann, Bergman, Dahlbeck, Jönsson, 

Nygård Larsson, Olsson Jers, Persson och Widén (2013) menar att digitaliseringen kan ses ur 

ett historiskt perspektiv, där digitala verktyg inte setts som en positiv del i skolan. Skolan kan 

ha förknippat detta mediet med en ungdoms- och populärkultur som ansetts vara negativt för 

eleverna. Adelmann et al. (2013) menar att boken setts som det viktigaste mediet i skolan. De 
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påpekar att ju mer samhället utvecklas digitalt desto mer har även acceptansen för digitala 

verktyg i skolan ökat. Steinberg (2013) påpekar att varje enskild pedagog behöver skapa sin 

egen pedagogiska grundsyn om vad som är betydelsefullt och hur de digitala verktygen 

används. Han menar även att digitala verktyg behöver användas på ett sätt som kan gynna 

eleven och att pedagogen måste reflektera över hur tekniken ska användas i speciella 

undervisningstillfällen. På grund av detta menar Steinberg (2013) att pedagogen behöver ha 

kunskap om de olika verktygen och dess funktion så att eleverna får bästa möjlighet till kunskap 

och lärande. Murati och Ceka (2017) menar att pedagogerna behöver använda digitala 

verktygen i skolan för att eleverna ska kunna få en förståelse för hur verktygen fungerar och 

hur de kan användas. Detta för att eleverna ska kunna använda dessa i skolsammanhang, men 

även i vardagliga situationer för att skapa kunskaper i olika ämnen samt erfarenheter. Därför 

menar Murati och Ceka (2017) att användandet av digitala verktyg behöver ske i alla ämnen 

för att kunna få hela förståelsen kring både samhällets och individens påverkan av 

digitaliseringen.  

1.3.2 Individanpassning 

Genom att använda sig av digitala verktyg i undervisningen menar Adelmann et al. (2013) att 

det är lättare för eleverna att få individanpassade lektioner utefter hur de lär sig och hur de 

ligger till kunskapsmässigt. De poängterar att det finns olika sätt eleverna kan använda sig av 

digitala verktyg för att skapa ett lärande. Persson (2019) nämner att pedagogen behöver 

använda sig av metoder eller verktyg som ser till elevernas olika förutsättningar för att skapa 

ett gynnsamt lärande. Detta för att skapa en individanpassad undervisning vilket Steinberg 

(2013) menar kan ske med hjälp av digitala verktyg. Då alla elever arbetar mot samma mål men 

på olika sätt med olika verktyg. Adelmann et al. (2013) och Steinberg (2013) lyfter fram 

pedagogens roll och vikten av att pedagogerna inte ger eleverna samma arbetsuppgifter, utan 

att de anpassar uppgifterna efter elevens behov och förutsättningar. Pedagogerna behöver även 

vara pålästa och kunniga om vad som finns inom digitalisering i biologi, för att kunna skapa 

lektioner som är individanpassade för eleverna.  

 

1.3.3 Multimodalitet  

Multimodalitet är när eleverna kan använda sig av flera olika sätt för att skapa ett lärande. De 

kan exempelvis använda sig av en iPad för att lyssna, spela in ljud eller skriva på detta digitala 

verktyg. Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018) menar att multimodalitet är en viktig 

aspekt i skolan för att synliggöra lärandet. De menar att multimodala aktiviteter blir allt 

vanligare i skolorna då de har större tillgång till digitala verktyg i dagens samhälle. Digital 

teknik i samhället utvecklas ständigt, vilket gör att tidningar och böcker får mindre plats då de 

digitala verktygen gör det enklare att hitta information. Digitala verktyg kan användas på olika 

sätt av eleverna, vilket kan skapa ett multimodalt lärande, då eleverna inte endast använder sig 

av en metod för att skapa kunskap utan kan använda sig av olika verktyg (Edvardsson et al. 

2018).  Murati och Ceka (2017) och Edvardsson et al. (2018) menar, att eleverna behöver 

använda sig av olika verktyg för att skapa ett multimodalt lärande. Detta kan ske genom att 

använda sig av olika sinnesorgan, såsom exempelvis synen, känseln och hörseln. Då eleverna 

kan se, känna eller lyssna på de olika verktyg eller funktioner de använder sig av.  
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1.4 Problemområde 

När vi varit ute på olika skolor har vi uppmärksammat att de inte använder sig av digitala 

verktyg särskilt mycket i de naturorienterande ämnena och biologiundervisningen. Istället har 

de använt sig av läromedel som faktaböcker, whiteboardtavla eller skrivhäften. Steinberg 

(2013) menar att pedagogen behöver använda sig av mer än ett läromedel för att kunna 

individanpassa undervisningen utefter elevernas behov och förutsättningar. Han menar att 

eleverna istället kan arbeta med digitala verktyg för att skapa ett multimodalt lärande som även 

kan bidra till att pedagogen lättare kan individanpassa uppgifterna. Med tanke på att samhället 

blir allt mer digitaliserat, anser vi att det är av största vikt att pedagogerna ger eleverna kunskap 

om digitala verktyg i alla skolämnen, för att eleverna själva ska kunna använda sig av verktygen 

både i skolsammanhang men även i hemmen.    

 

Maltese och Tai (2010) kom fram till att ytterligare ansträngningar behövs i de tidiga åldrarna 

för att locka eleverna till att bli nyfikna och intresserade av vetenskap i skolan. Forskare som 

Osborne, Simon och Collins (2003) samt Riegle-Crumb, Moore och Ramos-Wada (2010) har 

hävdat att de flesta av de unga barnen har positiva attityder och är intresserade av att lära sig de 

naturorienterande ämnena. Tyvärr har studier också visat en stor nedgång i elevernas attityder 

gentemot dessa ämnen i åldrarna 8–11 år. Därför behöver pedagoger tänka om och hitta nya 

idéer som främjar elevernas lärande och intresse (Riegle-Crumb, Moore & Ramos-Wada, 

2010).  

1.5 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskning säger kring digitala verktygens 

betydelse för att skapa ett multimodalt lärande och individanpassning i ämnet biologi. 

Frågeställningen som kommer att undersökas är: Hur kan ett individanpassat och multimodalt 

lärande skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3?  

 

 

2. Metod 
Sökningen började i databaserna Swepub och ERIC. Det söktes på olika begrepp och ord som 

vår studie kommer att undersöka, såsom biologi, digitala verktyg, individanpassning och 

multimodalt lärande. Allt innehåll som söktes på var refereegranskat. I metoden kommer 

systematiska och manuella sökningar redovisas från nationella och internationella databaser, 

men även de sökord, söksträngar och avgränsningar som använts under litteraturstudien att 

presenteras. Vid urvalet av materialet skapades det inklusions- och exklusionskriterier (se tabell 

1). Kriterierna skapades då vi ville bearbeta material som var relevant för studiens syfte och 

frågeställning. En del av materialet som hittades vid sökningarna blev exkluderat, då materialet 

inte innehöll litteraturstudiens inklusionskriterier.  
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Tabell 1-Inklusionskriterier, exklusionskriterier och resonemang.  

Kriterier: Resonemang:  

Inklusionskriterier: 
 

Elever i studien ska gå i 

grundskolan eller förskolan.   

Då vi själva gör studien för elever i årskurs F-3 i grundskolan, så är 

detta mest relevant. Vi har valt att även se hur digitala verktyg kan 

användas i förskolan för att förbereda eleverna inför förskoleklassen 

där de ska använda digitala verktyg under lektionerna.  

Materialet ska innehålla 

något digitalt verktyg.  

Eftersom vi undersöker hur digitala verktyg kan användas för att skapa 

ett multimodalt lärande samt en individanpassad undervisning. Då 

behöver artiklarna innehålla något digitalt verktyg som kan främja 

detta. 

Studier ska ha skett i 

skolmiljö eller är relaterat till 

skolan. 

Det vi undersöker ska ha skett i en skolmiljö då detta är väsentligt för 

vår studie. Vi är inte intresserade av hur digitala verktyg används i 

andra miljöer som inte är kopplade till skolan.  

Exklusionskriterier:  
 

Hjälpmedel/verktyg som inte 

är digitala. 

Då vår undersökning behandlar digitala verktyg är det inte relevant att 

ha med verktyg som ej är digitala.  

 

2.1 Sökord / söksträng /avgränsningar  

Sökorden som användes vid sökningarna var biologi, vetenskap, digitala verktyg, multimodalt, 

individanpassning, undervisning, lågstadiet och skola. Dessa ord användes på svenska och 

engelska. Vissa av orden ändrades då ord som översatts från svenska till engelska inte alltid 

stämde överens. Detta gjordes för att finna fler artiklar av relevans för vår studie kring digitala 

verktyg, biologi, multimodalitet och individanpassning. Då digitala verktyg och biologi nämns 

i både syfte och frågeställning, var det de ord och begrepp som söktes på först. Genom att 

använda AND i en söksträng mellan digitala verktyg och biologi både på svenska och engelska 

bidrog det till att forskningsartiklar med båda begreppen i en och samma artikel framkom. Om 

det inte fanns relevanta forskningslägen inom detta togs beslutet att använda OR istället för 

AND. Detta resulterade i att fler forskningsartiklar dök upp. 

 

Vid användandet av OR visar det artiklar med biologi eller digitala verktyg. En artikel kan 

handla om biologi och en annan om digitala verktyg, det kan även framkomma material som 

behandlar båda begreppen i ett och samma material. Vid några tillfällen användes 

högertrunkering (*) till exempel för att öka antalet sökträffar. Användes ordet school så visas 

endast forskning kring det ordet. Använder man istället sig av trunkering och söker på school*, 

kan det visa sig fler artiklar då en trunkering gör så att fler ändelser visas så som schools.  
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2.2 Systematiska sökningar  

Systematiska sökningarna har genomförts i Swepub, DiVa samt ERIC. Swepub är en databas 

där svenska forskares publikationer publiceras medan ERIC är en internationell databas som är 

specialiserad på utbildningsvetenskap. Nordina är en nordisk tidskrifts databas som publicerar 

artiklar kring naturorienterande ämnen. DiVa är en söktjänst där forskningsartiklar och 

studentuppsatser presenteras.  

2.3 Sökordstabell  

I tabellen (se tabell 2) nedan redovisas de olika databaserna, sökorden, avgränsningarna, antal 

träffar, modifikation av sökord samt antal träffar efter modifikationen. Avgränsningarna som 

gjordes var att sökningarna skulle vara refereegranskade och att hela texten skulle finnas 

tillgänglig i databasen eller portalen. Beroende på vilket sökord som användes i respektive 

databas och portal, hittade vi olika antal träffar. Det varierade mellan 0 till 179 träffar. Genom 

att använda olika modifikationer kunde vi hitta fler eller färre träffar som var relevanta för 

denna litteraturstudie. Efter modifikationerna lästes artiklarnas eller uppsatsens 

sammanfattning för att se om de var relevanta för denna studie. Ansåg vi att de artiklar eller 

uppsatser handlade om det vi undersöker eller om något begrepp som vår frågeställning tar upp 

användes dessa. Utifrån resultatet av sökningarna gjordes sedan ett urval av de artiklar och 

publikationer som hittades. Hittades en artikel eller en uppsats om digitalt berättande valde vi 

sedan att endast söka på det ordet eller begreppet för att få fram mer forskning kring 

användandet. Utifrån dessa träffar valdes 11 artiklar som presenteras i denna litteraturstudie.  

 

Tabell 2- Sökordstabell 

Databas: Sökord: Antal 

träffar: 

Modifikation av sökord: Antal träffar 

efter 

modifikation:  

SWEPUB Multimodal learning 

AND individualized 

learning AND biology 

0  Multimodal learning AND 

individualized learning 

AND natural science 

2  

ERIC Digital tool* AND 

biology AND teaching 

AND students 

4 Technology Tool OR digital 

tool* AND biology AND 

teaching AND student* 

68 

ERIC Education technology 

AND biology AND 

school* 

76 Education technology AND 

biology AND primary 

school* 

8  

Diva  Education technology 

AND biology  

179  Education technology AND 

biology AND school* 

27  



7 
 

2.4 Swepub 

Swepub är en svensk databas där man kan söka efter avhandlingar, konferensbidrag, artiklar 

med mera. Dessa publiceras vid svenska myndigheter och lärosäten. Högskolan i Halmstad som 

vi studerar på är en av dessa lärosätena sedan 2007. Swepub publicerar både granskade och icke 

granskade arbeten. På Swepubs hemsida kan hela eller delar av artiklar finnas. Skulle detta ej 

vara fallet så kan man använda sig av hemsidan Libris, detta för att se om artikeln finns på ett 

bibliotek för utlåning. Swepub finns även tillgänglig i en engelsk version. När sökningarna 

gjordes användes svenska ord till en början. Det valdes snabbt att ändra sökningarna genom att 

söka på engelska ord för att få en bredare sökning. En söksträng som användes var: Multimodal 

learning AND individualized learning AND natural science. Till vänster på sidan finns det en 

spalt som heter “Avgränsa träffmängden”. Där finns sedan en rubrik som heter “Typ av 

innehåll”, under den rubriken finns det olika alternativ. Allt material skulle vara 

refereegranskat, då avgränsades sökningen och endast material som var granskat visade sig.  

2.5 ERIC 

ERIC är en internationell databas som är specialiserad på utbildningsvetenskap. För att en 

artikel, rapport eller annat material ska bli publicerat genomgår det en formell 

granskningsprocess. Det innefattar att materialen måste uppnå vissa kriterier för att bli 

publicerade. Kriterierna som måste uppfyllas är kompletthet, integritet, undersökning inom 

området, relevans och att det är forskning kring utbildning. När granskningsprocessen är färdig 

och godkänd läggs den sedan ut på deras digitala bibliotek, dock så är allt material inte 

refereegranskat. För att endast få fram refereegranskat material valdes det i början eller under 

sökningarna. Detta gjordes för att få mer eller mindre sökningar samt för att få material som är 

granskat. En söksträng som användes i ERIC var: Technology Tool OR digital tool* AND 

biology AND teaching AND student*. Vid sökningarna i denna databas användes engelska ord, 

då det är en internationell databas och största delen av materialet är skrivet på engelska.  

2.6 DiVa 

DiVa är en portal där forskare kan publicera sina arbeten och studenter kan publicera sina 

uppsatser. I denna portal lagras publikationer länge, vilket gör att man kan hitta både nya och 

gamla arbeten. Sökorden som användes vid den systematiska sökningen var: Education 

technology AND biology AND school*.  Av resultaten som hittades gjordes sedan en manuell 

sökning, vilket resulterade i att ett examensarbete hittades som intresserade oss, då författarna 

skrivit om digitala verktyg i ämnet biologi. I examensarbetet som hittades har referenserna setts 

över för att se om det var något som kunde användas i denna litteraturstudie.   

 

2.7 Manuella sökningar  

Manuella sökningar har gjorts i DiVa och Nordina, där söktes det efter vetenskapliga arbeten 

och artiklar inom biologi och digitala verktyg. Detta för att komplettera vissa av våra 

systematiska sökningar. Det hittades material som berörde vår frågeställning, vilket bidrog till 

att vi undersökte källorna som fanns i arbeten och artiklar för att eventuellt använda det i denna 

litteraturstudie.  
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2.8 Nordina  

Nordina är en nordisk tidskriftsdatabas. I Nordina publiceras vetenskapliga artiklar inom 

utbildning. Nordina presenterar forskning inom naturvetenskap, men det finns även inom teknik 

och geografi. Utöver vetenskapliga artiklar publiceras även beskrivningar av 

läroplansutvecklingar, pågående projekt och korta sammanfattningar av avhandlingar inom 

området. Främst är det nordiska länder som publicerar sitt material på Nordina, men det 

förekommer även att andra länder får sitt material publicerats här. Alla artiklar som lämnas in 

till Nordina granskas av två oberoende domare och redaktörer. När en artikel godkänns för 

publicering kommer den att publiceras både i pappers- och onlineversion. 

 

På Nordina gjordes endast manuella sökningar som inte innefattade några ord, begrepp eller 

söksträngar. Vi gick in på rubriken arkiv för att börja vår manuella sökning. Detta resulterade i 

att olika volymer från olika år visade sig. Bearbetningarna av artiklarna gjordes var för sig, för 

att sedan arbeta sig nedåt i listan. Något som underlättade bearbetningen av materialet var att 

artiklarna som lästs blev markerade. De flesta artiklar på Nordina handlar om naturorienterande 

ämnen, vilket var relevant för denna studie. På detta sätt hittades vissa artiklar som kommer att 

användas i denna litteraturstudie.  

 

2.9 Urvalsmetod  

Vi använde oss av inklusions- och exklusionskriterier (se tabell 1) vid letandet av artiklar. För 

att välja ut vilka artiklar som kunde vara relevanta och som gick att utnyttja till litteraturstudien 

användes en strategi, som var att lästa artikelns sammanfattning för att sedan avgöra om artikeln 

var relevant för denna studie. I sista steget skrevs artikel ut om den var intressant för denna 

litteraturstudie för närmare granskning. Under granskningen markerades relevanta delar av de 

olika studierna. För att bearbeta materialet gjordes det en artikelöversikt för att tydligt se 

artiklarnas syfte, inriktningar och population (se bilaga A). På så sätt får man en helhetsbild 

över det vetenskapliga materialet som studien behandlar. 

 

 

3. Resultat  
I denna del av studien kommer resultat från tidigare forskning att redovisas. Resultat som 

presenteras är hur digitala verktyg kan användas för att skapa ett individanpassat och 

multimodalt lärande i biologi. För varje ny del kommer det finnas en kort beskrivning om det 

digitala verktyget och dess funktion innan resultatet presenteras. 

 

3.1.1 Surfplatta som undervisningsverktyg 

En surfplatta är ett digitalt verktyg som kan användas i skolan. Det är som en tunn handdator 

som styrs med en touchskärm. På en surfplatta kan det laddas ner olika appar för olika syften. 

Exempel på appar kan vara spel, skriv eller läsprogram, det finns dock mycket mer en surfplatta 

kan användas till. På surfplattan finns det oftast en kamera som kan användas i 

undervisningssyfte. 
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Beschorner och Hutchison (2013) skriver i sin artikel om användningen av iPads i 

förskoleklassrummet. De nämner att många förskoleprogram börjar köpa in iPads eller liknande 

surfplattor. Deras syfte är att se hur iPads eller surfplattor kan användas som ett 

instruktionsverktyg för barnen. Därför är det viktigt att överväga hur surfplattor kan vara 

användbara på en utvecklingsplan och ett lämpligt sätt för de små barnen. Studien gjordes i två 

förskoleklasser som gjordes på barn i åldrarna fyra och fem år under en sjukveckors period. 

  

Pedagogerna fick sex iPads att använda som instruktionsverktyg i klassrummet. De var inte 

bekanta med iPad eller några liknande surfplattor sen tidigare. På surfplattorna valdes vissa 

apparna ut efter vad Hillman och Marshall (2010) föreslagit som bland annat handlade om att 

lyssna, prata, läsa och skriva. Beschorner och Hutchison (2013) har i studien skrivit fram ett 

schema angående utvärdering av digitala verktyg för små barn. De använder sex domäner för 

schemat som är, interaktivitet, digital kompetens, globalt medborgarskap, lämplighet, resultat 

och deltagande natur. De menar att iPadsen tillsammans med appar ska hjälpa barnen till att nå 

lärandemålen men även för utveckling i barnens lärande. Schemat Beschorner och Hutchison 

(2013) skapat presenterades två gånger i veckan med nya appar vilket gjorde att i slutet av 

studien hade eleverna många appar som de kunde använda sig av. Eleverna arbetade antingen 

enskilt med surfplattorna eller i helgrupp. De gjorde en gemensam digital bok där eleverna fick 

skapa en egen sida. Eleverna kunde då använda sig av fotografier, ljud eller skrivande för att 

skapa sin egen sida i boken. Beschorner och Hutchison (2013) menar när eleverna får arbeta 

multimodalt bidrar detta till ett ökat intresse till skolan. De påpekar även att eleverna kan arbeta 

individuellt när de använder sig av en iPad som i sin tur kan individanpassas efter elevernas 

förutsättningar och behov.  

 

Två tvååriga studier har gjorts av Laidlaw och Wong (2016). Studierna är kvalitativa 

observationsstudier. Syftet med båda studierna är att undersöka hur skrivinlärningen kan öka 

med hjälp av digitala verktyg. Den första studien gjordes av Wong, som undersökte hur 

digitala verktygen kan användas av unga elever i hemmen. Den andra studien gjordes av 

Laidlaw (2016) där eleverna i studien var 58 förskoleelever som använde digitala verktyg 

såsom iPads med appar eller mobiltelefoner för att få en djupare kunskap i ämnena i skolan, 

exempelvis genom sökningar på internet. Studierna inriktar sig till elevernas förmåga att 

utveckla skrivandet. Under studien samlades empirin in för att undersöka hur digitala verktyg 

kan ha ökat förståelsen hos eleverna med hjälp av ritningar, målningar, fotografier, online-

spel, appar eller videor som skapats av eleverna. Där Wong (2016) endast tittat på hur en 

familj använt sig av en iPad och dess funktioner. 

  

Zhang och Nouri (2018) undersöker hur surfplattor kan stödja undervisnings- och 

inlärningsrutiner i grundskolan samt gymnasieskolan. De hittade däremot mest forskning i 

grundskolan kring surfplattor och dess funktioner. De har gjort en litteraturstudie och tittat på 

39 studier kring användandet av surfplattor i undervisningen. I deras studie gjordes ett urval 

och valde att inrikta sig på naturvetenskap, språk och matematik. Forskningen som presenteras 

kommer från hela världen, men främst från Asien och Europa. Syfte med deras studie var att 

skapa en större förståelse kring surfplattor och hur de kan stödja undervisningen och lärandet 

hos eleverna. 
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3.1.2 Studiernas resultat 

Resultatet från studierna visade att elevernas virtuella lärande förstärktes med hjälp av 

surfplattor i undervisningen. De menar att eleverna skapade ett multimodalt lärande genom 

användandet av surfplattan och dess olika funktioner. Resultatet visar även att det var lättare att 

individanpassa lektionerna när eleverna använde sig av detta digitala verktyg. Det innebär att 

eleverna kan lära sig utefter deras behov och man kan därför välja vilka övningar som ska göras 

på surfplattan utefter elevens förutsättningar (Beschorner & Hutchison 2013; Laidlaw & Wong 

2016; Zhang &Nouri 2018). 

  

Beschorner och Hutchisons (2013) studier visar att surfplattor bidrar till att eleverna kan arbeta 

individuellt, vilket kan ses som både positiv och negativt, då eleverna kan behöva olika 

arbetssätt för det ska bidra till ett lärande. Resultatet visar ändå att barnen interagerar 

tillsammans med varandra trots att de hade varsin surfplatta. Eleverna diskuterade, samtalade 

och engagerade sig i vad de andra eleverna gjorde på sina surfplattor. Det var endast Beschorner 

och Hutchisons (2013) studier som delgav negativa aspekter i användandet. När det kommer 

till det multimodala lärprocesser visade Zhang och Nouris (2018) studier fördelar till 

användandet av e-böcker och digitala böcker på surfplattorna, vilket de menar gör innehållet i 

böckerna mer levande. Detta användes i många sammanhang i klassrummen och visade sig vara 

intressant för eleverna. 

  

När Laidlaw och Wong (2016) gjorde sin studie visade det att programmen som fanns på 

surfplattan skapade en multimodal lärprocess hos eleverna. De menar att detta resultatet visade 

sig då surfplattorna hade olika appar som eleverna kunde använda sig av, då dessa appar erbjöd 

en sammanslagning av olika läroprocesser. Även Beschorner och Hutchisons (2013) studier 

visade att iPad eller andra liknande surfplattor kan användas på flera sätt som ett 

instruktionsverktyg för att stödja lektioner i de tidiga åldrarna. Zhang och Nouri (2018) menar 

att användandet av en surfplatta i skolan bidra till ett ökat intresse hos eleverna vilket i sin tur 

kan bidra till att eleverna använder surfplattan hemma, utomhus eller till någon annan miljö där 

lärande kan skapas. Dessutom kan surfplattor hjälpa till att uppnå en regelbunden kontakt 

mellan läraren och eleven. Läraren kan med hjälp av en surfplatta ge varje elev individuell 

återkoppling angående styrkor och förbättringsområden.   

  

Zhang och Nouri (2018) menar, genom att arbeta med ett digitalt verktyg som surfplattor ger 

det eleverna möjligheten till att arbeta i sin egen takt, utefter intresse och på så vis ökade deras 

motivation till ett lärande. Eleverna blev mer medvetna om sitt eget lärande då de fick direkt 

återkoppling på deras arbete från lärarna. Eleverna kan kombinera olika appar på surfplattan 

för att hjälpa de med till exempel undersökningar och att lösa öppna forskningsuppgifter. Även 

Laidlaw och Wongs (2016) studie visar resultat på att användning av surfplattor är gynnande 

för eleverna. Då iPads gav eleverna det stödet som behövdes för att exempelvis skriva 

berättelser. Genom att eleverna kunde skapa egna specialeffekter bidrog detta till att de blev 

inspirerade och intresserade till att skapa mer texter/berättelser. Beschorner och Hutchison 

(2013) studie visade resultat på att barnens intresse för skrivande ökade, när läraren delade eller 

mejlade vårdnadshavarna om barnens digitala bok. Detta resulterade i att barnen skrev mer än 
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vad de gjorde innan studien, då motivationen till att skriva ökade när elevernas bok visades upp. 

Således fick barnen en ytterligare förståelse för skrivfunktionen på surfplattan. 

 

3.2.1 Berättande texter med hjälp av digitala verktyg.  

Digitala berättelser är ett multimodalt arbetssätt där eleverna kan kombinera exempelvis 

fotografier, animationer, text och ljud till en film. Karakoyun och Yapici (2016), Yamac och 

Ulusoys (2016) studier undersöker hur digitalt berättande kan utveckla elevers skrivförmåga. 

Karakoyun och Yapici (2016) har undersökt elevers skrivförmåga med hjälp av digitalt 

berättande i biologi medan Yamac och Ulusoy (2016) har undersökt elevers skrivförmåga i alla 

ämnen. 

  

Karakoyun och Yapicis (2016) studie har som syfte att undersöka hur lärare kan använda 

digitala berättelser i biologi för att utveckla elevernas skrivförmåga. Studien är en kvalitativ 

forskningsstudie som undersöker hur digitalt berättande kan användas i biologiundervisningen. 

Respondenterna som deltog i studien var 16 biologilärare som testar digitalt berättande i deras 

klassrum med elever i årskurs tre. Vid insamlandet av empirin använde Karakoyun och Yapicis 

(2016) en innehållsanalys som samlade in empiri i form av intervjuer som de gjort på 

biologilärarna. Biologilärarna fick utvärdera processen av att arbeta med digitalt berättande 

under och efter studiens gång. Vid intervjutillfället framkom det att vissa av biologilärarna 

ansåg att digitalt berättande gynnade eleverna genom att de använde sig av många multimodala 

sätt för att skapa sin film. 

  

Yamac och Ulusoys (2016) syfte med studien är att undersöka effekterna av digitalt berättande 

för att förbättra skrivförmågan hos elever i årskurs tre. Studien är en kvalitativ forskningsmetod 

som undersöker hur digitalt berättande kan användas av eleverna. Studien gjordes under en 

termin med 26 elever. Yamac och Ulusoys (2016) började sina studier med att analysera 

elevernas skrivförmåga, för att efter studien göra ytterligare en analys för att se om elevernas 

skrivförmåga förbättrats. Vid arbetet med digitala berättelser arbetade eleverna multimodalt då 

de använde olika strategier för att skapa sin film. Eleverna använde sig av exempelvis bilder, 

ljudeffekter och fotografier vid skapandet av filmen. Yamac och Ulusoys (2016) menar att detta 

kan bidra till att läraren kan individanpassa undervisningen utefter elevernas behov vid arbetet 

av digitalt berättande. Elever som behöver mer stöd i sin skrivning kan skriva på en dator eller 

iPad med uppläsning så att de kan höra samtidigt som de skriver. Insamling av empiri gjordes 

under studiens gång genom observationer, noteringar, intervjuer, video-och ljudinspelningar. 

 

3.2.2 Studiernas resultat  

Resultatet av Karakoyun och Yapicis (2016) studie visar fördelar men även vissa svårigheter 

med användandet av digitalt berättande. Resultatet visar att vissa av lärarna som deltog i studien 

såg positivt på digitalt berättande. Då elevernas skrivförmåga ökade under studiens gång. När 

eleverna fick arbeta på ett multimodalt sätt menar lärarna att detta bidragit till elevernas förmåga 

att behålla informationen samt att de fått ett större lärande då de fick arbeta multimodalt. De 

menar även att digitalt berättande kan anpassas efter elevernas behov, det vill säga att eleverna 

kan arbeta på olika sätt beroende på hur långt de kommit i sin skrivutveckling. Karakoyun och 
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Yapicis (2016) studie visar resultat på att digitalt berättande bidrog till att ökandet av elevernas 

skrivkvalitet. De såg även att eleverna upplevde det underhållande då de fick använda fantasi 

på ett multimodalt sätt genom skapandet av filmen. Dessutom rapporterades det att eleverna 

var mer aktiva när de arbetade med digitalt berättande. Lärarna i studien anser att digitalt 

berättande gynnar elevers skrivförmåga och att det digitala berättandet var underhållande. Detta 

bidrog till att eleverna motiveras till att utveckla deras forskningskunskaper i biologi. Resultatet 

av studien visade även vissa svårigheter med användandet av digitala berättelser. Studien visar 

svårigheter med att anpassa digitalt berättande i alla ämnen och att detta kan bidra till en negativ 

effekt. Lärarna som deltog i Karakoyun och Yapicis (2016) studie påpekar att det inte är möjligt 

att använda sig av digitalt berättande i alla ämnen. Lärarna menar, för att digitalt berättande ska 

gynna eleverna behöver läraren ha djup kunskap i alla ämnen för att detta ska bidra till ett 

lärande för eleverna. 

  

Yamac och Ulusoys (2016) resultat motsäger Karakoyun och Yapicis (2016) resultat, då Yamac 

och Ulusoy (2016) studie har visat att digitalt berättande kan användas i alla ämnen och att det 

gynnar elevernas skrivförmåga. Studien visar ett positivt resultat till användandet av digitalt 

berättande i alla ämnen. Då deras studie visar att elevernas texter förbättrades efter studien. De 

såg tydliga resultat kring berättandet, elevernas ordval, meningsskapande och att skrivkvalitén 

ökade under studiens gång. Yamac och Ulusoy (2016) kunde se en ökning i elevernas 

motivation till att delta i skrivprocessen, de menar att användandet av digitala verktyg i skolan 

bidrar till att öka elevernas motivation. Yamac och Ulusoys (2016) och Karakoyun och Yapicis 

(2016) studier visar att kvaliteten på elevernas digitala berättande ökat. Båda studierna visade 

positiva resultat i elevernas skrivkunskaper och kompetensen hos eleverna under studierna. 

Studierna visade även att elevernas motivation till skrivandet ökade vid användandet av digitala 

berättelser. En bidragande faktor till de ökade resultaten är att eleverna fick arbeta multimodalt 

då de använde sig av olika verktyg såsom bilder, ljudeffekter och fotografier vid skapandet av 

filmen. Båda studierna är eniga om att digitalt berättande kan individanpassas efter elevernas 

behov samt att elevernas skrivförmåga ökade när de arbetade multimodalt.  

 

3.3.1 Internet som inlärningsverktyg 

Internet finns tillgängligt överallt, exempelvis på surfplattor, datorer och mobiltelefoner och 

kan användas för sökning av information. Internet är en stor global databas. Genom att vara 

uppkopplad på internet kan elever söka information som är relevant för ämnet eller de eleverna 

arbetar med. 

  

Fancovicová, Prokop och Usak (2010) har gjort en studie där syftet var att undersöka hur 

internet kan användas som ett utbildningsverktyg i biologiundervisningen. Studien gjordes i 

Slovenien där eleverna blev indelade i två grupper där den ena använde traditionellt material 

såsom böcker medan den andra gruppen använde sig av förberedda webbsidor som skolan gjort. 

Undersökningen pågick under två veckor med tre biologilärare som var aktiva i sex klasser. 

Grundskoleeleverna fick forska kring näringsämnen som finns i vitaminer, frukter och 

grönsaker. Eleverna fick fylla i ett frågeformulär i början av studien, för att sedan fylla i ett nytt 

det igen efter studien genomförts. Frågeformulären granskades sedan av tre experter inom 
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biologiutbildning. Millett och Lock (1992) påpekar i sin studie att biologiundervisningen ofta 

står inför vissa problem. De menar för att eleverna ska få en djupare kunskap i ämnet om de får 

använda sig av andra läromedel än traditionella läromedel som exempelvis böcker. 

Respondenterna som deltog i studien var elever från tio skolor. Millett och Locks (1992) studie 

gjordes via ett frågeformulär där eleverna fick besvara frågor kring deras attityder till 

biologiundervisningen. Efter studien gjordes ett nytt frågeformulär som eleverna fick fylla i. 

Under studien fick eleverna använda sig av digitala verktyg för att söka information istället för 

att använda sig av biologiböcker. De menar att om eleverna använder sig av digitala verktyg 

och internet skapar detta en större förståelse då de kan fördjupa sig mer i ämnet. Eleverna får 

då en större kunskap och med detta kan motivationen till lärande öka. Detta kan även användas 

för att utveckla skrivandet av faktatexter (Millett & Lock, 1992). 

 

Som presenterades tidigare i resultatdelen av surfplattor, skriver vi om Laidlaw och Wongs 

(2016) studier angående användningen av iPads i klassrummet. Studien behandlar även hur 

internet kan användas för att skapa ett lärande hos eleverna. När Wong (2016) gjorde sin 

studie fick man som läsare följa med Andrew och hur hans familj använder sig av digitala 

verktyg i form av iPads.   

 

Karolčík, Čipková och Kinchin (2015) gjorde en studie med hjälp av 342 biologilärare i 

grundskolan i Slovakien under tre år. Studiens empiri samlades in via ett elektroniskt 

frågeformulär som respondenterna fick fylla i efter studiens avslut. Syftet med studien var att 

undersöka lärares åsikter och attityder om tillämpningen av digitala verktyg i biologi i 

klassrummet. De menar att användningen av digitala verktyg behöver introduceras tidigt för 

eleverna för att de ska förberedas för livet och samhället. Genom användandet kan eleverna ta 

hjälp av verktyg för att spontant söka egen information och utforska olika fenomen via internet. 

Detta i sin tur menar Karolčík et al. (2015) bidrar till en ökad motivation hos eleverna för att 

lära samt att de får en större kunskap av de olika delarna i biologi. Karolčík et al. (2015) 

förespråkar att pedagogen behöver ha kunskap och ett eget intresse av att arbeta med digitala 

verktyg. Millet och Lock (1992) och Karolčík et al. (2015) menar att detta kan öka förståelsen 

hos eleverna och förbereda dem för livets gång och samhällets behov.  

 

3.3.2 Studiernas resultat 

Studierna visar liknande resultat, att användandet av internet kan bidra till att eleverna kan få 

en större förståelse för olika delar i skolan och i biologin. Detta genom att de kan söka 

information som är relevant för dem (Fancovicová et al. 2010; Laidlaw & Wong 2016; Karolčík 

et al. 2015; Millett & Lock 1992). Resultatet från Fancovicová et al. (2010) studier visar att 

användandet av internet har ökat elevernas resultat i studien. De menar att eleverna får arbeta 

multimodalt då de använder sig av internet och att den informationen de hittar kan användas på 

olika sätt. Resultatet visar att de som använt webbsidor som verktyg hade högre resultat samt 

fått en större kunskap i området än de som använt sig av böcker. Detta då en undersökning 

gjordes i början av studien och en efter tre månader. Fancovicová et al. (2010) tar även upp 

vissa negativa effekter som studien visade där eleverna kände att visst material som fanns på 

datorn kunde ge dem ångest. Detta var dock en generell känsla av eleverna som ej kopplades 

till webbsidan som byggdes upp av skolorna utan till andra sociala webbsidor. Av artiklarna 
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som bearbetas är det endast Fancovicová et al. (2010) som har tagit upp vissa negativa effekter 

med användandet av digitala verktyg. Laidlaw och Wongs (2016) studier visar ett resultat där 

respondenterna ökade sin läsförståelse med hjälp av användandet av digitala verktyg och 

internet. Laidlaws (2016) resultat av studien visar att användandet av digitala verktyg kan bidra 

till att förskolebarnens intresse för skolan kan ha ökat. Wongs (2016) studie visar att Andrews 

läskunnighet ökade då han använde sig av en Ipad för att söka information hur man bygger mer 

komplicerat med lego som han hittade på internet. 

  

Karolčíks et al. (2015) studier visar ett positivt resultat till att använda digitala verktyg i 

biologiundervisningen, då elevernas och pedagogernas användande visade sig ha en betydande 

del i kunskapsinlärningen med hjälp av digitala verktyg och internet, vilket de även menar 

bidrar till att pedagogerna kan anpassa undervisningen utefter elevernas behov och 

förutsättningar. Karolčík et al. (2015) styrker Millett och Locks (1992) tankar om digitala 

verktyg i biologi, då deras resultat visar att användandet av digitala verktyg främjar lärandet 

och ökar motivationen för eleverna att ta till sig kunskapen. De menar att istället för att skriva 

faktatexter med papper och penna, använder eleverna istället internet för att söka information 

och sedan skriva med hjälp av digitala verktyg. Studierna visar resultat i att användandet av 

digitala verktyg och internet gynnar elevernas kunskapsinlärning. Att arbeta på ett multimodalt 

sätt menar de även bidrar till att pedagogerna kan individanpassa undervisningen (Fancovicová 

et al. 2010; Laidlaw & Wong 2016; Karolčík et al. 2015; Millett & Lock 1992). 

Genom att arbeta på olika sätt sker ett multimodalt lärande och ökar lärandeprocessen hos 

eleverna (Laidlaw & Wong 2016; Karolčík et al. 2015). De menar att eleverna får en större 

kunskap i biologi om de arbetar multimodalt och använder sig av digitala verktyg. På så sätt 

kan pedagogerna anpassa undervisningen utefter varje enskild elev.  

 

3.4.1 Virtual reality som undervisningsverktyg i biologi 

Virtual reality är ett digitalt verktyg som kan användas för att få en djupare inblick i hur vissa 

saker fungerar. För att kunna använda detta verktyg behövs ett par virtualglasögon och ett 

digitalt verktyg som kan behandla virtual reality-program. Virtual reality kan användas för 

exempelvis att spela spel och titta på film. Genom användandet av virtual reality kan eleverna 

se filmer som handlar om biologi och följa med i exempelvis kroppens olika system. 

  

Syftet med Jose, Bonete, Jensen och Katonas (2019) studie är att undersöka hur virtual reality 

kan användas som ett digitalt verktyg i klassrumsundervisningen. Deltagarna i studien är 13 

biologilärare som undervisar på en högskola. Jose et al. (2010) kommer att undersöka hur 

undervisningen påverkas med hjälp av virtual reality. Då de menar att studenter och elever kan 

få en större kunskap om de använder sig av virtual reality och dess funktioner. Biologilärarna 

använde sig av en virtuell plattform tillsammans med en smartphone och ett par speciella 

glasögon för virtual reality, vilket gör att de kan se en virtuell reality. Deras studie undersöker 

främst hur äldre elever kan använda detta verktyg men de påpekar även att användandet kan 

bidra till en större förståelse hos yngre elever. De menar att den framtida generationen måste 

förberedas för de utmaningar tekniken kan ha i framtiden. Jose et al. (2010) menar att 
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användandet av virtual reality i undervisningen bidrar till att eleverna kan få en djupare 

förståelse kring biologins delar. Ett exempel är matspjälkningens funktion som kan visas med 

virtual reality för eleverna i f-3. Studien visar både positiva och negativa resultat med 

användandet av virtual reality som undervisningsverktyg, dessa resultat kommer att delges 

under rubriken, studiernas resultat. 

  

McLeod, Bathon och Richardsons (2011) artikel är en specialutgåva från Journal of Research 

in Leadership Education (JRLE) som sammanställt artiklar kring digitala verktygens betydelse 

i skolan. De menar att med hjälp av digitala verktyg kan ett multimodalt lärande ske. Artikeln 

inriktar sig inte endast till ett ämne utan de menar att digitala verktyg ska användas i alla ämnen. 

McLeod et al. (2011) tar upp vikten av digitala verktygens betydelse i både samhället och 

skolan. Eftersom samhället utvecklas allt mer menar McLeod et al. (2011) att skolan måste följa 

med i den tekniska utvecklingen och att lärarna måste behärska tekniken för att kunna delge 

sina kunskaper kring verktygen. Digitala verktyg som undersökts i denna artikel är exempelvis 

digitalt berättande, online-lärande, surfplattor, applikationer och annan avancerad teknik. En 

slags av avancerad teknik kan vara virtual reality som Jose et al. (2010) menar kan vara ett 

digitalt verktyg som kan främja lärandesituationer i biologiundervisningen. 

 

3.4.2 Studiernas resultat 

En positiv aspekt som framkom i Jose et al. (2010) studie var att pedagogerna ansåg att virtual 

reality är ett bra verktyg att använda sig av i biologiundervisningen. Användandet bidrar till att 

eleverna kan få en individanpassad undervisning.  Resultatet visar att deltagarna fick en större 

förståelse för biologiundervisningen vid användandet av virtual reality. Detta kan då bidra till 

att elevernas lärandeförmåga ökar då eleverna exempelvis kan se hur matspjälkningen fungerar 

i de lägre åldrarna. Resultatet visar att användandet av virtual reality skapar ett multimodalt 

lärande, detta då synen, hörseln och rörelse användes. Pedagogerna menar att Virtual reality 

kan användas relativt enkelt i biologiundervisningen. De flesta biologilärarna såg användandet 

av virtual reality positivt. De menar att de kan individanpassa undervisningen utifrån elevernas 

förkunskaper med hjälp av virtual reality. Att endast behöva en smartphone och ett par virtual 

reality glasögon är enligt alla deltagare ett enkelt och smidigt sätt för elevernas utveckling i 

biologin. Studiens resultat var inte bara positivt, utan vissa av deltagarna ställde sig kritiska till 

virtual reality då endast en person kunde se i telefonen åt gången. 

  

Jose et al. (2019) studie styrks av McLeods et al. (2011) artikel, att digitala verktyg kan 

användas så att alla elever får en individanpassad undervisning. Läraren kan utgå ifrån elevens 

förkunskaper för att skapa individuella lärandesituationer för varje enskild elev. Resultatet av 

McLeods et al. (2011) sammanfattning av artiklarna bidrog till att två viktiga punkter skapades. 

Den första punkten var lärarens kunskaper om användandet av digitala verktyg. Den andra 

punkten var att skolorna behöver rätt utbildning för att de digitala verktygen ska användas på 

ett lärorikt sätt. McLeods et al. (2011) sammanställning och Jose et al. (2019) studie resulterade 

i att ett multimodalt lärande kan ske med hjälp av digitala verktyg. Vilket som i sin tur kan 

bidra till individanpassad undervisning för eleverna. Pedagogerna kan då anpassa 

undervisningen utifrån elevernas förutsättningar vid skapandet av lektioner. 
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4. Diskussion 
I denna del av studien kommer det presenteras en diskussion om metoden och studiens resultat. 

I metoddiskussionen kommer insamlingsmetoder, vissa svårigheter och begränsningar att 

presenteras. I resultatdiskussionen kommer denna studies resultat att redovisas samt likheter 

och skillnader i resultaten. I slutet av denna del kommer en slutsats och implikation att 

presenteras. 

 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Litteraturstudiens sökningar 

I början av denna litteraturstudie när sökningar av artiklar och studier skedde, märktes det att 

vissa av dem grundades i tidigare forskning.  På så sätt hittades det studier kring ämnet med 

hjälp av manuella sökningar. I denna litteraturstudie använde vi oss av vissa resultat som 

hittades via manuella sökningar. Materialet som hittades manuellt skulle innehålla samma 

inklusion-och exklusionskriterier som användes vid de systematiska sökningarna. Var något 

material intressant för denna studie lästes artiklarnas sammanfattningar för att se om innehållet 

verkade relevant för denna studie. 

 

Vid sökandet av artiklar användes olika ord som kunde resultera i att vi fick upp flera tusen 

olika artiklar eller studier. Ord som översatts direkt från svenska till engelska stämde inte alltid 

överens med varandra, det vill säga att orden betyder detsamma, men att det inte var just det 

ordet som vi behövde. För att hitta de orden vi ville använda gjordes olika översättningar och 

ibland lyckades vi hitta det rätta ordet. Vid vissa tillfällen när ordet vi sökte inte hittades genom 

översättningar, valdes det istället att söka på andra relevanta ord för att hitta artiklar. De kriterier 

som valdes i början var att artiklarna skulle vara refereegranskade och tillgängliga att få tag på. 

Efter dessa kriterier var resultatet av sökningarna betydligt färre, men fortfarande alldeles för 

många. Under sökningarna bildades så kallade söksträngar som vi använde oss av. Genom detta 

hittades det mer relevanta artiklar för vårt syfte och frågeställning. Vid analyseringen av 

materialet gjordes en tabell (se bilaga A). Detta gjordes för att se vilka likheter och skillnader 

de olika artiklarna hade. Det gjordes även en sammanställning av materialet där syfte, 

frågeställning och kort vad artikeln handlade om presenterades, för att hjälpa oss att avkoda 

materialet för vår studie.  

 

 4.1.2 Litteraturstudiens svårigheter 

I början av arbetet var tanken att ha biologi som avgränsning men vi upptäckte snabbt att det 

var svårt att hitta tillräckligt mycket forskning kring digitala verktyg i biologi. På grund av detta 

utvidgades sökningen till att se till alla ämnen, men fokuset var på biologi. Att titta på vad 

forskningen säger kring digitala verktyg i alla ämnen kan bidra till ett problem, då vi inte vet 

om forskningen är olika kring digitala verktyg i de olika ämnena. Även om studierna visar 

resultat på att digitala verktyg kan användas i alla ämnen, så benämner de ej hur de ska användas 

i respektive ämne. 
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Något som upptäcktes snabbt var att när vi sökte på nationella artiklar kring digitala verktyg 

var träffarna få. På grund av detta ändrades sökningen till att inrikta sig på internationella 

artiklar. Vid sökandet på internationella artiklar framkom det två svårigheter. För det första var 

att dessa länder inte följer samma läroplaner som oss i Sverige. För det andra kunde vissa 

artiklar innehålla många svåra ord på engelska som inte förstods. Därav gjordes en tolkning av 

artiklarna. När vi till sist kom fram till vilka engelska ord som var relevanta att söka på, gjorde 

det att vi hittade material som kunde användas i denna litteraturstudie.    

 

Vid sökningarna i internationella och nationella databaserna framkom det att forskningen som 

hittades inte endast inriktar sig till digitala verktyg i biologi. Det hittades artiklar som inriktade 

sig på bland annat multimodalt lärande med hjälp av digitala verktyg. Ett begrepp som ändrades 

under sökningens gång var inkludering, som ersattes med multimodalt lärande. Detta på grund 

av att inkludering ansågs passa bättre inför utvecklingsarbetet, så vi valde att spara det och 

använda oss av multimodalt lärande. Eftersom vi ville se hur individanpassning kunde ske med 

digitala verktyg gjordes våra första sökningar med detta begreppet. Det upptäcktes sedan att 

många av artiklarna ansåg att individanpassning kunde ske om eleverna fick arbeta 

multimodalt, det vill säga att eleverna fick använda sig av mer än ett verktyg eller metod för att 

skapa ett lärande. Detta gjorde att frågeställningen ändrades under bearbetning av artiklarna till 

att inrikta sig till hur multimodalt lärande och individanpassad undervisning kan skapas med 

hjälp av digitala verktyg vilket i sin tur kan gynna elevernas kunskapsinlärning. 

 

Att välja exklusionskriterier (se tabell 1) blev en svårighet för oss, då vi endast hittade begränsat 

med artiklar om digitala verktyg i biologi för årskurs F-3. För att hitta forskning kring digitala 

verktyg och hur de kan användas multimodalt och genom detta bidra till en individanpassad 

undervisning var vi tvungna att bredda sökningen. Detta bidrog till att exklusionskriterier 

ändrades under arbetet, då vi dessförinnan hade exklusionskriterier att artiklarna inte fick 

innehålla något annat ämne än biologi, men vi upptäckte sedan att vi inte kunde hitta tillräckligt 

med forskning för att endast kunna hålla sig till biologi. Efter ändringarna av kriterierna hittades 

artiklar som innehöll något av våra centrala begrepp. Detta gjorde att endast vissa av artiklarna 

användes. Något som uppmärksammats i slutet av detta arbete är att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om vi sökt på IKT (informations- och kommunikationsteknik) som vi blev 

tipsade av från en handledare på Halmstad högskola. Vi ansåg att detta tips framkom försent i 

arbetet och därför togs ett gemensamt beslut att utesluta sökningar kring IKT. Tyvärr kan det 

vara så att vi missat relevant forskning kring digitala verktyg i biologi på grund av detta. 

 

Något som uppmärksammats i vissa av artiklarna, studierna och uppsatserna som denna 

litteraturstudie behandlar är att resultaten inte tydligt skrivits fram. Detta bidrog till att det var 

svårt att urskilja resultatet i en artikel eller studies innehåll. I de artiklar som otydligt redovisar 

sina resultat har en egen tolkning gjorts. Ett problem som uppkom under arbetets gång var att 

de artiklarna som hittades, ej sparades ner direkt till datorn, vilket resulterade i att vissa artiklar 

försvunnit eller var otillgängliga när vi senare behövde läsa dem igen. Det gick att få tag på 

dessa artiklar om man var villig att betala för dem. Vi tog då ett gemensamt beslut att hitta nya 

artiklar som ej kostade pengar och detta gjorde att vi fick skriva om vissa delar i studien. Till 

nästa studie kommer artiklarna som valts sparas ner direkt till datorn för att inte samma problem 
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ska uppstå. Ytterligare en svårighet som uppstod när man skriver två personer, är att det kunde 

bli olika tolkningar på materialet då det ej var skrivet på ens modersmål. Detta i sin tur kan 

påverka resultatet.  

 

4.2.1 Resultatdiskussion 

I denna del kommer diskussioner kring studiens resultat i relation till litteraturstudiens 

bakgrund, syfte och frågeställning tas upp. Frågeställningen som kommer att besvaras är: Hur 

kan ett individanpassat och multimodalt lärande skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi 

för årskurs F-3? 

  

I resultatet presenteras det hur digitala verktyg kan användas för att skapa ett multimodalt och 

individanpassat lärande i biologi. I bakgrunden nämner vi att Steinberg (2013) styrker våra 

tankar kring digital verktygen i skolan och att skolorna använder mer digitala verktyg eftersom 

samhällets utveckling går mot det mer digitala. Detta är något som framkommit i den 

forskningen som bearbetats i denna litteraturstudie. 

  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2018a) ska skolan se till att varje enskild elev får 

individanpassad undervisning och att skolan ska utbilda eleverna om hur digitala verktyg kan 

användas som beskrevs i början av detta arbete. Individanpassad undervisning var något som 

återkom i de studier och böcker som denna studie behandlat. Pedagogerna och skolan behöver 

besitta kunskapen för att digitala verktyg ska gynna elevernas lärande. Skolan behöver utveckla 

digitala kompetenser för att pedagogerna sedan ska kunna använda detta i klassrummen, som 

även Steinberg (2013) ser som betydelsefullt, vilket kan ses i början av detta arbete. Murati och 

Ceka (2017), Karolčík et al. (2015), Millet och Lock (1992), Laidlaw och Wong (2016), Jose 

et al. (2010) och McLeod et al. (2011) styrker Steinbergs (2013) tankar och menar, genom att 

använda sig av digitala verktyg bidrar det till att eleverna kan få en individanpassad 

undervisning genom att arbeta multimodalt. De belyser även vikten av att skolan behöver följa 

med i samhällets digitala utveckling. De menar även att pedagogerna som arbetar i skolan 

behöver besitta kunskapen av att hantera digitala verktyg för att det ska gynna elevernas 

lärande. 

  

En återkommande aspekt i forskningen är hur eleverna kan få en större förståelse med 

användandet av digitala verktyg i biologin. Murati och Ceka (2017) och McLeods et al. (2011) 

studier visar resultat i att eleverna kan få en individanpassad undervisning om de använder sig 

av digitala verktyg. Däremot påpekar de även vikten av att pedagogerna tar sig tid för att 

utforma uppgifterna individanpassat.   

  

All forskning som presenterats i resultatet är eniga om att digitala verktyg är ett bra verktyg att 

använda då eleverna får arbeta på ett multimodalt sätt och att det kan bidra till ett 

individanpassat lärande i alla ämnen, dock så menar Karakoyun och Yapicis (2016) att just 

digitalt berättande endast kan ske i vissa ämnen, då det krävs att pedagogerna behöver ha en 

djup kunskap i alla ämnen för att tillämpa digitalt berättande. Vi delgav i bakgrunden av denna 

litteraturstudie att Murati och Ceka (2017) menar att digitala verktyg behöver användas i alla 
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ämnen för att förbereda eleverna för skolan och vardagslivet, då samhället utvecklas. 

Edvardsson et al. (2018) nämner i sin bok, Digitalisering, literacy och multimodalitet att 

eleverna behöver använda olika multimodala verktyg för att ska skapa ett större lärande, detta 

menar även Zhang och Nouri (2018) som i sammanställning av deras studie såg att eleverna 

som arbetar multimodalt hade en större kunskap om ämnet än de eleverna som ej gjorde det. 

 

4.2.2 Egna reflektioner kring resultatdiskussion   

Frågeställningen denna studie undersökte var hur ett individanpassat och multimodalt lärande 

kan skapas med hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3? Detta kommer vi nu att 

besvara med hjälp av vår litteraturstudies resultat. 

  

Som beskrevs ovan visar forskningen att pedagogerna behöver besitta kunskapen vid 

användandet av digitala verktyg. Pedagogerna ska använda sig av digitala verktyg i 

klassrummet men hur de används är upp till pedagogen. Detta är något som för oss är självklart, 

men hur kan man motivera de pedagogerna som inte vill ta till sig den kunskapen och inte 

använder sig av digitala verktyg i biologin? Studier som presenterats visar kopplingar mellan 

pedagoger och elevers attityder till användandet av digitala verktyg. De studier som gjort tester 

innan användandet och efter visar att attityderna har ändrats till det positiva. Kan attityderna 

ändras om skolan tar sitt ansvar och utbildar pedagogerna på skolan? Detta menar McLeod et 

al. (2011) och Karolčík et al. (2015) är väsentligt om pedagogerna ska ändra sina attityder för 

användandet av digitala verktyg. 

 

Att vi inte har med några nationella artiklar i vår litteraturstudie gör att relevansen för vår 

forskning i Sverige minskar, då de internationella länderna inte följer samma läroplan som oss 

i Sverige. Även om vi anser att Sverige kommit långt med digitaliseringen så hittades det tyvärr 

inga artiklar. Om artiklar hade hittats som var gjorda i Sverige hade relevansen för vår studie 

ökat. Vid analyseringen av resultatet framkom det i alla studier att digitala verktyg bidrar till 

ett större lärande. Studierna som vi presenterat i resultatet är eniga med den litteratur som vi 

delgav i början av vår studie. Det visade sig inte bara vara ett bra verktyg i ämnet biologi utan 

visade sig även vara gynnande för eleverna i alla ämnen. Under bearbetningen av resultatet såg 

vi att populationen som undersöktes varierade. Vissa studier undersökte tre biologilärare medan 

andra studier undersökte 13 respektive 342 personer. Studierna som inriktade sig på elever 

varierade mellan en till 58 elever. Eftersom populationsantalet skilde sig kan det betyda att 

resultatet kring studierna såg olika ut. De som undersökte färre elever och lärare inte är 

definitiva på grund av att empirin som samlades inte gjordes under samma utsträckning. 

  

4.3. Slutsats och implikation  

Vår litteraturstudie har bidragit med en ökad förståelse kring digitala verktygens användning i 

biologi i klassrummet. Lärarna behöver skapa en kompetens kring digitala verktyg för att sedan 

veta hur de ska jobba med det tillsammans med eleverna. Med hjälp av digitala verktyg kan 

eleverna få en mer individanpassad utbildning och skapa ett multimodalt lärande. För att 

besvara vår frågeställning om hur kan ett individanpassat och multimodalt lärande skapas med 

hjälp av digitala verktyg i biologi för årskurs F-3? Vi kom fram till med hjälp av studierna och 
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litteraturen att huvudsaken att läraren har kompetens i användandet av digitala verktyg för att 

sedan kunna lära ut detta till eleverna. Genom att använda olika arbetssätt för eleverna skapas 

det ett multimodalt lärande och lektionerna kan individanpassas utefter varje elevs behov. 

  

Vi hittade inte mycket forskning kring digitala verktyg i biologi för årskurs F-3. Därför har vi 

fått se på annan forskning som ligger nära ämnet för att få en bild om hur det gynnar elevernas 

lärande eller inte. För vidare forskning hade ytterligare en litteraturstudie kunnat gjorts, men 

inriktat sig endast till svenska studier för att kunna se hur digitala verktyg kan användas i de 

svenska skolorna kopplat till Lgr 11. För att få en större kunskap och förståelse för användandet 

av digitala verktyg i biologi skulle man kunnat vara ute på fältet och testa olika digitala verktyg 

tillsammans med eleverna. Detta har vi tänkt göra i utvecklingsarbetet för att själva se om 

individanpassning och ett multimodalt lärande kan ske med hjälp av digitala verktyg. 
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