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Sammanfattning Forskning som ingår i studien gällande digitala verktyg och geometriundervisning 

visar att elevers kunskaper i geometri är bristande. Det visar även att digitala verktyg 

används i mindre omfattning i matematikundervisningen i förhållande till andra ämnen 

trots att målet är att digitaliseringen ska öka i alla ämnen. Vidare visar forskning att 

digital storytelling har positiva effekter på förståelsen av komplexa begrepp samt 

utvecklingen av kommunikationsförmågan och den digital läskunnigheten. Men trots 

det har det inte implementerats i undervisningen. Syftet med den här studien är att 

utveckla kunskap om hur elever interagerar med varandra när de arbetar med digitala 

verktyg i form av digital storytelling i geometri, och mer specifikt, att besvara 

frågeställningen: Vilka samspelsstrategier använder elever när 

geometriundervisningen baseras på digital storytelling? För att besvara 

frågeställningen och uppnå studiens syfte har två klasser från två skolor i åldrarna 10-

12 studerats. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på språket 

som ett medierande redskap där elevernas samspelsstrategier har studerats utifrån 

verbal och icke-verbal kommunikation. Då undervisningen formas mer och mer utifrån 

det sociokulturella perspektivet ses ett intresse att titta på varför det visar positiva 

resultat och vad det är som sker mellan elever när de samspelar med varandra. Det här 

för att synliggöra vad som sker mellan elever när de arbetar med digital storytelling 

genom att titta på hur de interagerar med varandra. Datamaterialet har samlats in via 

videoinspelning där en interaktionsanalys har använts vid transkribering och analys av 

materialet. Resultatet visar att eleverna använder samspelsstrategier i form av verbal 

kommunikation tillsammans med blickar och andra detaljer samt verbal 

kommunikation tillsammans med kroppsspråk och rörelser. Slutligen diskuteras 

didaktiska implikationer såsom att införandet av digital storytelling i samband med 

flipped classroom kan ge möjlighet för elever att förbereda sig inför lektionerna och 

vara mer deltagande i klassrummet vilket kan bidra till att läraren kan skapa 

förutsättningar för djupare diskussioner och ämnesinnehåll. Som förslag på vidare 

forskning ser vi en möjlighet att undersöka vilken påverkan elevernas 

samspelsstrategier har på lärandet. 

 

Nyckelord Digital storytelling, flipped classroom, geometri, grundskola, 

interaktionsanalys, matematik, samspelsstrategier, språk. 

 

Handledare  Håkan Fleischer & Per Högström 

  



 

Förord  
Under utbildningen har vi båda haft ett stort intresse för digitala verktyg och 

matematikundervisningen vilket har lett till att vi har fördjupat oss inom ämnet för att få en 

bredare kunskap. Vi har särskilt utvecklat ett intresse för videoanvändning i klassrummet vilket 

är anledningen till varför vi valde att göra en studie kring digital storytelling. Under våra 

tidigare VFU-perioder, specifikt under matematikkursen, fick vi syn på att vissa elever har 

svårigheter i undervisningen om geometriska objekt. Vissa elever har svårt att se samband 

mellan tvådimensionella och tredimensionella objekt och förstå skillnaden mellan dem samt 

göra kopplingar till verkligheten. 

 

Allt arbete med examensarbetet har genomförts tillsammans via Google Docs för att ständigt 

ta hänsyn till bådas idéer och tankar. Trots att skrivprocessen har skett genom Google Docs har 

vi ändå suttit tillsammans vid varje skrivtillfälle. Det här har lett till att kvalitén på arbetet har 

varit högre än vad den hade varit om vi delat upp arbetet mellan varandra. Vi skulle vilja rikta 

ett stort tack till våra handledare Håkan Fleischer och Per Högström som har väglett oss genom 

det här arbetet. Slutligen skulle vi vilja tacka varandra för ett gott samarbete och stöttning 

genom hela arbetets gång.  

 

Amanda Cajander & Sanela Glamocic  
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1. Inledning 

I TIMSS-rapporten (Skolverket, 2016b, s. 6) beskrivs det att svenska elevers kunskaper i 

matematik har förbättrats sedan den senaste undersökningen men att de fortfarande ligger under 

genomsnittet i Europeiska Unionen (EU) och Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) länderna. En del av syftet med matematikundervisningen är att elever 

ska ta del av digitala verktyg i arbetet med matematikuppgifter (Skolverket, 2018, s. 54). Trots 

att digitala verktyg ska implementeras mer har inte undervisningen inom matematik påverkats 

i någon större grad när det kommer till att digitalisera undervisningen (Skolverket, 2016a, s. 

5). Digitala verktyg som datorer och surfplattor används fortfarande sällan i 

matematikundervisningen och eleverna använder sällan digitala lärresurser när det kommer till 

skoluppgifter som innefattar matematik (Skolverket, 2016a, s. 5).  

 

Sadik (2008, s. 488) lyfter problem med användning av digitala verktyg i skolan då en stor del 

av lärare inte kan ta sig an dem i all undervisning. Vidare skriver forskaren att många lärare 

anser att tillämpningen av digitala verktyg i skolan är för svår, tidskrävande och resursintensiv, 

samt att det är mer problem än vad det är värt. Däremot hävdar Kobayashi (2012, s. 218-219) 

att det inte krävs hög digital kompetens för att arbeta med det digitala verktyget digital 

storytelling. Digital storytelling är en kombination av den gamla historiska berättelsen och 

digitala verktyg med bland annat digitala bilder, musik och ljud (Wang & Zhan, 2010, s. 78). 

Digital storytelling kan användas för att skapa och använda filmer i klassrummet där elever 

redovisar sina kunskaper och förståelser om ett visst ämne (Wang & Zhan, 2010, s. 78). Det 

kan även användas för att eleverna ska utveckla kunskap om komplexa begrepp (Kobayashi, 

2012, s. 215-216). Undervisningsmetoden har visat goda resultat när den använts i 

undervisning samt diskuterats i tidigare forskning (Kobayashi, 2012, s. 215). Trots detta menar 

Kobayashi (2012, s. 215) att digital storytelling fortfarande inte är implementerat i 

undervisningen i tillräckligt stor omfattning. 

 

Enligt Clements och Sarama (2011, s. 135) får geometriundervisning mindre uppmärksamhet 

än andra delar av matematiken på grund av lärarnas kunskapsbrist inom delområdet och att 

elevers geometrikunskaper är låga enligt Sinclair och Bruce (2015, s. 319). Studier rörande 

undervisning om tvådimensionella och tredimensionella objekt visar att mer tid behöver läggas 

på de tredimensionella objekten för att ge elever möjligheter att förstå och visualisera sådana i 

relation till de tvådimensionella objekten (Kosa & Karakus, 2010, s. 1385; McClintock, Jiang 

& July, 2002, s. 739).  

 

Det sociokulturella perspektivet, som studien tar avstamp i, grundar sig i att lärande sker i ett 

socialt samspel. Ett av de viktigaste redskapen som finns och som möjliggör att lärandet förs 

vidare är språket (Säljö, 2015, s. 89). Med språket menas både verbal och icke-verbal 
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kommunikation i form av kroppsspråk, rörelser, blickar och andra detaljer. Intresset ligger 

därmed i att studera hur elever interagerar med varandra när lärandet förs vidare. Med det 

menas vad som sker mellan elever och vilka strategier de använder sig av när de arbetar med 

varandra.  

1.1. Problemformulering 

Forskning visar att geometriundervisning med digitala verktyg är sparsamt representerad samt 

att elevernas kunskaper inom geometri är låga. Digitala verktyg används sällan i 

matematikundervisningen trots att målet är att digitaliseringen ska öka. Forskning visar även 

att det är svårt att implementera digitala verktyg i undervisningen samt att digital storytelling 

inte används i undervisningen trots att forskning visat på goda effekter. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om hur elever interagerar med varandra när 

de arbetar med digitala verktyg i form av digital storytelling i geometri. 

  

Frågeställning: Vilka samspelsstrategier använder elever när geometriundervisningen baseras 

på digital storytelling? 

2. Bakgrund och tidigare forskning  

I föreliggande avsnitt beskrivs en bakgrund till digitala verktyg och matematik med stöttning 

från tidigare forskning. Vidare beskrivs arbetssättet med digital storytelling i samband med 

flipped classroom samt hur det kan användas i undervisningen. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning gällande digital storytelling i förhållande till elevers lärande, engagemang 

och motivation. 

2.1. Digitala verktyg och matematik 

I Sverige lever vi i ett samhälle där digitala verktyg är en naturlig del av vardagen. 

Användningen av dem ingår övervägande dels i privatliv, samhällsdeltagande, utbildning och 

arbetsliv (Skolforskningsinstitutet, 2018, s. 2). Under 2015 genomförde Skolverket en 

uppföljning av användning av IT samt kompetens inom IT (Skolverket, 2016a, s. 5 & 76). 

Lärarna hade fortfarande ett stort utvecklingsbehov när det kommer till IT-användning trots att 

deras kompetens hade ökat sedan undersökningen som genomfördes 2012. I undersökningen 

Programme for International Student Assessment (PISA) som Skolverket (2016a, s. 7) 

genomförde 2012 visade det sig att det fanns samband mellan elevers IT-användning och deras 

resultat i matematik. De elever som använde sig av digitala verktyg både i och utanför skolan 
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hade låga resultat vilket indikerar att det finns kunskapsbrister i hur lärare använder digitala 

verktyg i skolan för att det ska gynna elevers lärande.  

 

Sveriges regering har en digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att skolan ska vara 

ledande i digitaliseringens möjligheter och på så sätt bidra till hög kompetens hos eleverna 

(Sveriges regering, 2017, s. 3). I den fjärde upplagan av skolans läroplan implementerades 

digitala verktyg, bland annat genom att eleverna ska bli mer involverade i det ökade 

digitaliserade samhället (Skolverket, 2018, s. 7). Ett av skolans uppdrag är att bidra till en ökad 

kunskap och användning hos eleverna om digitaliseringens påverkan på samhällets utveckling. 

(Skolverket, 2018, s. 7-8). Lärarens uppdrag är bland annat att planera och genomföra 

undervisningen för att eleverna ska nå en ökad kunskap och förståelse med hjälp av digitala 

verktyg (Skolverket, 2018, s. 12-13). En del av syftet med matematiken är även att eleverna 

ska få lärdom om hur digitala verktyg kan användas för att bland annat undersöka matematiska 

begrepp (Skolverket, 2018, s. 54).  

 

En stor del av läromedel som används i undervisningen uppmuntrar inte eleverna till att 

utforska, undersöka och koppla ihop geometriska objekt med varandra vilket visar på att dessa 

inte är tillräckliga (Holmberg, 2011, s. 12). Det har visat sig att digitala verktyg kan agera som 

en kompletterande metod i undervisningen för att på så sätt höja elevers kunskaper i geometri 

(Dalton & Hegedus, 2013, s. 1137; Kaur, 2015, s. 414; Lin, Shao, Wong, Li & Niramitranon, 

2011, s. 251-252; Otálora, 2016, s. 254). Markkanen (2014, s. 91) har genomfört en kvalitativ 

och kvantitativ studie där fokus låg på hur en lärare använde teknik i geometriundervisningen 

i en årskurs nio. I studien lyfter forskaren att digitala verktyg möjliggör för elever att visualisera 

matematiken och skapa interaktion mellan eleverna och det matematiska innehållet. Forskning 

har även visat att digitala verktyg inte bidrar till just kunskapsutvecklingen i geometri utan 

snarare vägen dit (Dalton & Hegedus, 2013, s. 1137) eller att alla elever inte gynnas när de 

arbetar med digitala verktyg i grupper då en del elever dominerar mer än andra (Lin et al., 2011, 

s. 256). Otálora (2016, s. 253) genomförde en kvalitativ studie med 13 elever från fem olika 

klasser i USA. Studiens syfte var att undersöka elevers motivation och förståelse i samband 

med ett digitalt verktyg. Kaur (2015, s. 410) utförde en kvalitativ studie med 24 elever i 

Kanada. Syftet med studien var att undersöka elevers förståelse och resonemang i samband 

med ett digitalt verktyg. Både forskningen från Otálora (2016, s. 254) och Kaur (2015, s. 414) 

visade i resultaten att elever enklare fick syn på samband och relationer mellan geometriska 

objekt, tvådimensionella och tredimensionella, när de fick utforska dem med hjälp av digitala 

verktyg.  

 

Lin et al. (2011, s. 251-252) genomförde en kvalitativ och en kvantitativ studie med 25 elever 

i Taiwan. Forskarna visar resultat i sin studie att digitala verktyg ger möjlighet för elever att ta 

lärdom av varandra genom att visa sina lösningar på matematiska uppgifter genom digitala 

verktyg. Dalton och Hegedus (2013, s. 1135) genomförde en kvalitativ studie på en klass med 
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20 elever och en lärare från en skola i USA. Även Dalton och Hegedus (2013, s. 1137) visar i 

sitt resultat att digitala verktyg skapar en möjlighet där arbeten kan publiceras i syfte att 

eleverna ska utveckla sin kunskap om hur uppgifter kan lösas på olika sätt. Vidare menar 

forskarna att genom att visa arbeten för varandra kan läraren åstadkomma djupare diskussioner 

som leder till ökad kunskapsutveckling hos eleverna.  

2.2. Digital storytelling  

Sedan långt tillbaka i tiden har berättelser av historier från generation till generation varit 

viktiga för kunskapsutvecklingen (Wang & Zhan, 2010, s. 76). Vidare hävdar Wang och Zhan 

(2010, s. 77) att berättelser inte endast bidrar till språkutvecklingen utan fungerar även som en 

instruktionsstrategi eller ett lärande verktyg som även kan användas i  

matematikundervisningen. Kobayashi (2012, s. 215-216) definierar digital storytelling som en 

digital presentation av en berättelse om ett specifikt ämne. Forskaren påstår att digital 

storytelling kan användas inom alla ämnen och kunskapsnivåer. Genom att använda digital 

storytelling kan arbetsmetoden ge möjligheter att förutom ge personliga berättelser även skapa 

berättelser med en djupare dimension med förstärkt skriftlig eller muntlig text, stillbilder, film 

och bakgrundsmusik (Wang & Zhan, 2010, s. 78).  

2.2.1. Digital storytelling och flipped classroom 

I digital storytelling kan även flipped classroom vara en del av undervisningsmetoden som 

innebär att elever ser på en digital storytelling som läraren gör innan lektionen för att bygga 

upp en förförståelse (Skolverket, 2016c, s. 3). Tanken med flipped classroom är att läxor ska 

syfta till att utveckla arbete i klassrummet (Schmidt & Ralph, 2016, s. 1). Forskarna visar 

resultat på att flipped classroom gav en möjlighet för eleverna att få hjälp med läxorna i skolan 

utifrån en kvantitativ studie med 58 lärare (Schmidt & Ralph, 2016, s. 1, 3-4). Genom att 

eleverna tittar på ett videoklipp hemma blir de kunniga inom innehållet. När eleverna sedan 

återvänder till klassrummet med kunskapen om innehållet kan läraren hjälpa eleverna att 

utveckla kunskapen och få förståelse för innehållet. Vidare skriver de att på det sättet kan mer 

lektionstid ägnas åt diskussioner, aktiviteter och ett fördjupat innehåll. En annan fördel med 

flipped classroom enligt forskarna är att innehållet finns tillgängligt även för elever som är 

sjuka eller som missat undervisningen av en annan orsak, vilket leder till att de inte går miste 

om lika mycket innehåll samt att det blir enklare för dem när de återvänder till skolan.  

2.2.2. Digital storytelling och undervisning 

De verktyg som behövs för att arbeta med digital storytelling är datorer eller Ipads och i vissa 

fall någon typ av kamera att fotografera med. Det digitala verktyget behöver ha åtkomst till 

åtminstone PowerPoint eller motsvarande program. Nedan beskrivning av hur arbetet med 

digital storytelling kan gå till har en utgångspunkt i Kobayashis (2012, s. 216) beskrivning med 

fem steg.  
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(1) Eleverna börjar med att skriva ett manus. 

(2) Eleverna utvecklar manuset med att rita en storyboard i bildform. 

(3) Eleverna använder internet för att lokalisera relevanta bilder eller fotografera/filma 

egna bilder/videoklipp. 

(4) Eleverna skapar en digital berättelse utifrån manus och bilder. 

(5) Eleverna delar dina digitala berättelser med varandra. 

 

Lärare kan använda digital storytelling till att vidarebefordra instruktions- och 

informationsinnehåll medan elever kan använda det för att dela och visa sina erfarenheter och 

kunskaper (Wang & Zhan, 2010, s. 78). Genom att använda digital storytelling i 

undervisningen kan lärarna spara tid och ansträngning (Alismail, 2015, s. 127). När lärare 

skapar videoklipp genom digital storytelling kan detta användas för att förbättra lektioner i en 

större utsträckning då detta underlättar diskussionerna efter respektive videoklipp eftersom 

innehållet blir mer konkret och förståeligt. Flera forskare har sett att när digital storytelling 

används i undervisningen hjälper det eleverna att behålla ny information såväl som att det är 

ett hjälpmedel i förståelsen av ett mer avancerat innehåll (Alismail, 2015, s. 127). Forskaren 

menar även på att med hjälp av digital storytelling kan eleverna dela sina egna videoklipp via 

internet och har då möjligheten att se varandras arbeten.   

 

För att kunna implementera digital storytelling i undervisningen krävs det av lärarna att ha 

kunskaper inom teknik för att själva kunna skapa digital storytelling. Lärare behöver ha 

kunskap om fotografering, videoinspelning och applikationer såsom Powerpoint, Imovie eller 

liknande. Det är även viktigt att de planerar hur videoklippen ska se ut för att de ska innehålla 

välstrukturerade instruktioner (Kobayashi, 2012, s. 215-216). För att digital storytelling ska 

kunna användas på ett sätt som utvecklar undervisningen och kunskapen bör det användas i 

flera sammanhang för att eleverna ska få öva och bli vana vid arbetssättet (Kobayashi, 2012, s. 

218-219). Forskaren menar däremot att det inte krävs hög digital kompetens för att använda 

digital storytelling då det kan börja skapas med hjälp av program som kräver relativt låg digital 

kompetens, som exempelvis Powerpoint, för att sedan övergå till program som kräver högre 

digital kompetens (Kobayashi, 2012, s. 218-219). Själva berättandet är en central del för 

kunskapsöverföringen och undervisningen men skillnaden med det digitala berättandet är att 

möjligheten finns för att utveckla, förbättra, lagra och sprida berättelserna (Boase, 2008, s. 2).  

2.2.3. Digital storytelling och elevers lärande, engagemang och motivation 

Niemi och Multisilta (2016, s. 451 & 457) har genomfört en kvalitativ och kvantitativ studie 

om 319 elevers engagemang och motivation i samband med digital storytelling. Niemi och 

Multisilta (2016, s. 466) visar resultat från sin studie att digital storytelling bidrog till att 

eleverna blev mer engagerade, fick en högre lust till att lära, lärde sig av varandra samt att 

arbetssättet ökade elevernas motivation. Sezer (2017, s. 477) har genomfört en kvalitativ och 
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kvantitativ studie med 68 elever i årskurs sex. Forskarens studie visar resultat på att digital 

storytelling bidrog till att elevernas motivation ökade samt att de nådde högre prestationsnivåer 

jämfört med traditionella undervisningsmetoder (Sezer, 2017, s. 488). Med traditionell 

undervisningsmetod menas katederstyrd undervisning med läroböcker. Vidare visade de även 

resultat på att eleverna som arbetade med digital storytelling förmedlade att klassrumsmiljön 

upplevdes roligare och att den var mer pedagogisk och inspirerande. Michalski, Hodges och 

Banister (2005, s. 3-4) genomförde en kvalitativ studie och implementerade arbetssättet med 

digital storytelling i klassrummet för att se effekten på elevernas agerande och prestationer. 

Michalski et al. (2005, s. 11-12) visar resultat på att eleverna under arbetet med digital 

storytelling var motiverade och engagerade. Eleverna i studien var villiga till att dela och visa 

sina digitala berättelser för lärarna och andra elever. Forskaren skriver att läraren i studien såg 

positiva förändringar i elevernas attityder och prestationer. Processen i projektet stärkte 

elevernas samarbetsförmåga samt att intresset för redigering och revidering ökade. Trots att 

eleverna arbetade med sina egna berättelser kunde de sitta jämte varandra för att diskutera och 

utbyta idéer och erfarenheter med varandra som ledde till förbättring av berättelserna.  

 

Kearney och Schuck (2004, s. 2) har genomfört en kvalitativ och kvantitativ studie med elever 

från fem grundskolor. Forskarna visar i sin studies resultat att via digital storytelling kunde 

eleverna uppleva arbetet givande och motiverande, specifikt när deras klasskamrater var 

målgruppen (Kearney & Schuck, 2004, s. 3). Genom att eleverna konstruerade, producerade 

och utvärderade egna projekt kunde de utveckla sitt lärande. Elevernas kunskaper inom digital 

läskunnighet förbättrades och många elever förmedlade att lärdomen som de åstadkom under 

arbetet med digital storytelling skulle vara givande inför den fortsatta utbildningen (Kearney 

& Schuck, 2004, s. 6). Sadik (2008, s. 492-497) har genomfört en kvalitativ och kvantitativ 

studie med två privata skolor med elever i 6-15 årsåldern och fyra lärare från olika ämnen. 

Sadik (2008, s. 500) visar resultat på att 75% av eleverna i undersökningen hade vissa 

svårigheter att arbeta tillsammans med digital storytelling, med bland annat att planera, 

organisera och utveckla dem. 40% av eleverna var i behov av att ett flertal gånger be sina lärare 

om hjälp med idéer till sina berättelser och behövde mer instruktioner för att kunna hitta bilder 

och annat material som skulle hjälpa dem att skapa sina berättelser. Däremot visar Sadik (2008, 

s. 502) resultat på att klassrumsmiljön förbättrades och att elevernas motivation ökade när 

eleverna fick använda dator, digitalkamera och internet för att utveckla sina berättelser. Lärarna 

i undersökningen trodde på att digital storytelling skulle kunna bidra till ökad förståelse för 

läroplanens innehåll hos eleverna, samt att eleverna skulle utveckla sin digitala kompetens, 

samarbets- och kommunikationsförmåga. Forskaren visar även resultat på att eleverna hjälpte 

och lärde sig av varandra. Sammantaget visar resultatet på att det inte fanns några svagheter 

som lärarna noterade med digital storytelling.  

 

Preradovic, Lesin och Boras (2016, s. 94) genomförde en kvalitativ studie med barn i åldrarna 

4-7 år. Preradovic et al. (2016, s. 101) visar resultat på att användning av digital storytelling i 
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tidig skolålder bidrog till utveckling av elevernas matematiska och digitala kompetens. Studien 

var baserad på experiment- och kontrollgrupper där resultatet visade på signifikanta 

förbättringar hos experimentgruppens förmåga att lösa matematiska uppgifter. Observationer 

av lärare visade att elever som arbetade med digital storytelling var mer motiverade och 

lyckades slutföra sina berättelser med stort engagemang och entusiasm. Jämfört med 

traditionell undervisning skriver forskaren att undervisning genom digital storytelling bidrog 

till förbättringen av barns koncentration, samarbete och motivation.  

 

Niemi, Niu, Vivitsou och Li (2018, s. 337, 341) genomförde en kvalitativ och kvantitativ studie 

med 177 elever mellan 10-11 år i Finland och Kina. Forskarna visar resultat på att det fanns 

vissa negativa effekter med att arbeta med digital storytelling då hälften av klasserna i studien 

inte hade tillräckliga digitala kompetenser för att filma, redigera och ladda upp. Däremot var 

elevernas samarbete och engagemang höga från början och höjdes ständigt under arbetets gång. 

Elevernas samarbete resulterade i att de var engagerade och aktiva i arbetet samt att arbetssättet 

var intresseväckande. Sadik (2008, s. 498) redovisar resultat på att elevernas kunskap i 

geometri utvecklades i samband med arbetet med digital storytelling. Studien visade även att 

elevernas digital storytelling varierade i både längd och kvalitet samt att eleverna var positiva 

till arbetssättet och kunde se en mening med det. Däremot visade studien resultat på att ett fåtal 

gruppers digital storytelling hade ett tydligt samband mellan mål för berättelsen och mål för 

ämnet, vilket tyder på att alla elever inte lär sig av digital storytelling. 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Digitala verktyg kan möjliggöra att elevernas geometrikunskaper utvecklas samt att de får 

möjlighet  att upptäcka samband och relationer mellan geometriska objekt (Kaur, 2015, s. 414; 

Otálora, 2016, s. 254; Sadik, 2008, s. 498). Med hjälp av digitala verktyg kan matematiken 

visualiseras vilket kan bidra till att elever enklare kan skapa förståelse för matematiska begrepp 

(Markkanen, 2014, s. 91). Digitala verktyg ger även möjlighet för eleverna att lära sig av 

varandra när de kan ta del av varandras arbeten samt att läraren då kan åstadkomma djupare 

diskussioner i klassrummet (Dalton & Hegedus, 2013, s. 1137; Lin et al., 2011, s. 251-252; 

Michalski et al., 2005, s. 11-12). Digital storytelling kan bidra till elevernas engagemang, 

motivation, lust till att lära, klassrumsmiljö och samarbetsförmåga när de får arbete med 

datorer, ipads, digitalkameror och internet (Kearney & Schuck, 2004, s. 3; Michalski et al., 

2005, s. 11-12; Niemi et al., 2018, s. 341; Niemi & Multisilta, 2016, s. 466; Sadik, 2008, s. 

502; Sezer, 2017, s. 488). Dock gynnas inte alltid elevernas samarbetsförmåga på grund av att 

en del elever dominerar mer än andra vid arbete med digitala verktyg (Lin et al., 2011, s. 256).  

 

Vidare kan digital storytelling bidra till att både elevernas matematiska och digitala 

kompetenser utvecklas (Preradovic et al., 2016, s. 101). Dock utvecklas inte alla elevers 

kunskaper i geometri vid användning av digital storytelling då allas digital storytelling inte har 

en tydlig koppling till ämnets mål (Sadik, 2008, s. 498). Forskning visar att vissa elever har 
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svårigheter med att planera och genomföra sina arbeten med digital storytelling (Sadik, 2008, 

s. 500). Vissa elever har även svårigheter med sin digitala kompetens däribland att filma, 

redigera och ladda upp (Niemi et al., 2018, s. 341). Samtidigt visar forskning att elevernas 

digitala läskunnighet kan öka när de arbetar med digital storytelling (Kearney & Schuck, 2004, 

s. 6). Flipped classroom kan vara en del av digital storytelling där eleverna tittar på lärares 

digital storytelling hemma i förberedande syfte. Flipped classroom kan ge möjlighet för 

eleverna att nå djupare kunskaper då läraren kan lägga mer tid på fördjupat innehåll när 

eleverna får förbereda sig inför lektionerna (Schmidt & Ralph, 2016, s. 1, 3-4).  

3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Roger Säljös tolkning av det sociokulturella 

perspektivet. Säljö  (2015, s. 89) definierar det sociokulturella perspektivet och dess betydelse 

för lärandet. Även om studiens syfte inte har fokus på elevers lärande finns det skäl för denna 

studie att ta avstamp i det sociokulturella perspektivet. Kommunikation ger människor en 

möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra vilket leder till att ett socialt eller kollektivt 

minne byggs upp (Säljö, 2015, s. 89). Författaren skriver att det sociala minnet kan, genom 

berättelser, föra vidare lärdomar från en generation till en annan vilket ger en bredare kunskap 

än vad en enskild individ kan uppnå. Det som gör det möjligt att föra vidare kunskapen är det 

symboliska språket som i sin tur skapar möjligheter att lära av varandras erfarenheter och inte 

endast av sina egna. Grunden till det sociokulturella perspektivet är att människor lär sig i 

sociala samspel vilket är en ingång till studiens syfte, att utveckla kunskap om hur elever 

interagerar med varandra. Därmed är studiens fokus på interaktionen mellan eleverna för att få 

syn på vilka samspelsstrategier de använder.  

3.1. Språket som ett medierande redskap 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan människor lära sig mer än vad som egentligen 

anses möjligt med den enskilda individens förmågor genom att använda fysiska redskap (Säljö, 

2015, s. 91). Det innebär att de redskap som vi använder medierar våra handlingar. Vidare 

skriver författaren att det viktigaste redskapet som vi har är språket som enligt Vygotskij 

benämns för “redskapens redskap” (Säljö, 2015, s. 93). Språket är ett medierande redskap som 

skapar möjligheter för individen att medverka i sociala handlingar. Det verbala språket är en 

del som är meningsfull för människors kommunikation. Även kroppsspråk ses som en del av 

språket och som ett medierande redskap som nästan är likvärdigt med det verbala språket 

(Säljö, 2015, s. 94). 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metodologiska val i relation till studiens syfte och 

frågeställning såsom val av insamlingsmetod, hur hänsyn togs till etiska principer, vilka urval 

som gjordes, hur studien genomfördes samt hur datamaterialet bearbetades och analyserades.  

4.1. Kvalitativ metod och videoobservationer 

Studiens syfte och frågeställning låg till grund för val av studiens metod. Eftersom interaktioner 

mellan elever studerades ledde det till att studien genomfördes kvalitativt. En kvalitativ studie 

genomförs enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 9-11) genom att samla in datamaterialet genom 

observationer eller intervjuer. Eftersom syftet var att få syn på interaktioner mellan eleverna 

samlades datamaterialet in genom videoinspelning för att i ett senare skede kunna observera 

materialet. I relation till studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet där 

elever interagerar med varandra genom att använda språket som ett medierande redskap, var 

en kvalitativ metod mest lämpad för studien. 

 

Eftersom studiens fokus låg på interaktioner valdes videodokumentation framför 

ljuddokumentation då filminspelningar enligt Bjørndal (2018, s. 98-99) och Eidevald (2015, s. 

114-115) möjliggör för observatören att kunna se och tolka kroppsspråk och agerande. För att 

kunna svara på studiens frågeställning studerades både elevers verbala och icke-verbala 

kommunikation. Genom videoinspelning kunde även den icke-verbala kommunikationen 

dokumenteras, såsom kroppsspråk, blickar, rörelser och andra detaljer. Även fast Jordan och 

Henderson (1995, s. 53) skriver att videoinspelningar aldrig kan spegla verkligheten menar de 

å andra sidan att videoinspelningar är den insamlingsmetod som är närmast verkligheten. Det 

som kameran exempelvis inte kan fånga är händelser som inte får plats i bilden, lukter och 

känslor. 

4.2. Etiska ställningstagande 

Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002, s. 6) forskningsetiska principer; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Innan studien påbörjades togs kontakt med 

respektive skolans rektor och berörda lärare för att informera om studiens syfte och 

genomförande. I anslutning till mötet formulerades en  informations- och samtyckesblankett 

som sedan skickades ut till berörda vårdnadshavare (bilaga 1). I blanketten beskrevs studiens 

syfte, genomförande samt hur eleverna skulle dokumenteras och vad dokumentationen skulle 

användas till. Vidare fördes samtal med berörda elever för att belysa syftet med 

undersökningen. I samtalet med eleverna var det viktigt att förtydliga och belysa att deltagandet 

i studien var frivillig trots godkännande av vårdnadshavare. Eleverna bestämde själva om de 

ville delta och kunde avbryta under studiens gång. Studien genomfördes med en öppen 

observation som enligt Lalander (2015, s. 98-99) innebär att eleverna i studien är medvetna om 
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studiens syfte. Vid videoobservationer bör eleverna vara medvetna om att dokumentationen 

kommer att samlas in genom filminspelning (Eidevald, 2015, s. 117-118). Eleverna 

meddelades vart kameran stod och vid vilka tillfällen den filmade. Eleverna fick information 

om att de kunde avstå från att bli filmade och placera sig på andra platser där de inte syntes. 

När grupperna filmades fick deltagarna i gruppen vid varje tillfälle godkänna filmandet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande i studien inte ska kunna identifieras. Detta 

kravet uppfylldes genom att informera om att alla medverkande som kommun, skola, läraren 

och elever kommer att benämnas för fiktiva namn eller symboler. För att säkerställa att ingen 

annan skulle nå dokumentationen filmades och lagrades all dokumentation på våra personliga 

Ipads. Nyttjandekravet innebär att allt material endast används i forskningssyfte vilket 

uppfylldes genom att informera om att all dokumentation endast skulle användas i 

forskningssyfte och inga andra ändamål. Vid hanteringen av resultatet är det viktigt att det 

hanteras med respekt gentemot de deltagande eleverna. Då det slutgiltiga arbetet publiceras 

offentligt har den insamlade empirin varit konfidentiell och endast bearbetats av oss. Vid 

transkribering och publicering av resultatet har alla namn fingerats och all data har raderats vid 

avslutat arbete baserat på nyttjandekravet.  

4.3. Urval och kontext 

Studien genomfördes i två klasser, årskurs fyra och fem, på två grundskolor i västra Sverige. 

Skolorna och klasserna valdes ut efter ett bekvämlighetsurval som enligt Björkdahl Ordell 

(2017, s. 85) innebär att urvalet är lättillgängligt. I det här fallet pågick den 

verksamhetsförlagda utbildningen under perioden studien genomfördes och var därför som just 

dessa skolor valdes. I studien deltog och dokumenterades sammanlagt 39 elever av totalt 48 

inskrivna i klasserna. Nio elever deltog inte i dokumentationen på grund av icke godkännande 

från vårdnadshavare eller specialundervisning i annan lokal. De elever som nekade 

dokumentation eller vars föräldrar inte godkände dokumentationen deltog i undervisningen 

men dokumenterades inte på något sätt. I båda klasserna fanns digitala verktyg såsom Ipads 

och datorer tillgängligt. I årskurs fyra fanns en Ipad till varje elev och i årskurs fem hade alla 

elever en varsin Chromebook och tillgång till Ipads. Eleverna i båda klasserna hade tidigare 

erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg vilket underlättade när det kom till instruktioner 

vid användning av exempelvis Imovie. Dock hade ingen av klasserna tidigare arbetat med 

digital storytelling inom matematik eller något annat ämne. 

4.4. Genomförande 

För att kunna besvara studiens frågeställning konstruerades undervisningen huvudsakligen 

utefter digital storytelling men också flipped classroom där eleverna tittade på våra skapade 

digital storytelling hemma som förberedelse inför lektionerna. I arbetet med digital storytelling 

arbetade eleverna självständigt, i par och i grupp vid olika tillfällen. Inför de första lektionerna 



 11 

såg eleverna på informerande digital storytelling som vi konstruerat om geometriska objekt. 

Syftet med lektionerna var att eleverna skulle utifrån våra digital storytelling föra diskussioner 

för att utöka förståelsen för geometriska objekt och relationen mellan dem. Vidare användes 

resterande lektioner till att dela eleverna i grupper där de sedan tillsammans skapande egna 

digital storytelling.  

 

En vecka innan studiens genomförande gjordes en plan för vad som skulle dokumenteras och 

vid vilka tillfällen. Det som dokumenterades under lektionerna var klassrumsdiskussioner, par- 

och gruppdiskussioner samt tillfällen där eleverna arbetade i grupp om ungefär tre elever med 

digital storytelling. Filminspelningarna genomfördes med hjälp av en Ipad vilket innebär att 

kamera och mikrofon befann sig på samma plats då mikrofonen är inbyggd i Ipaden. I 

situationer där inspelningarna genomfördes i helklass placerades Ipaden i ett hörn längst fram 

i klassrummet och var riktad mot eleverna. I och med att kameran var riktad mot eleverna ledde 

det till att ansiktsuttryck och kroppsspråk kunde enligt Heikkilä och Sahlström (2003, s. 31) 

urskiljas samt vilka elever som interagerade med varandra. Då studien syftar till att utveckla 

kunskap om elevers interaktioner vid arbete med digital storytelling var videoinspelning mest 

lämpad för att få syn på verbala och icke-verbala interaktioner. Vidare användes ett stativ till 

Ipaden eftersom det enligt Heikkilä och Sahlström (2003, s. 37) bidrar till att bildkvalitén ökar 

samt att forskaren inte behöver lägga fokus på inspelningen. Vid tillfällen där eleverna arbetade 

i grupp placerades kameran ungefär en till två meter från gruppen och var riktad mot dem för 

att även kunna få syn på ansiktsuttryck.  

4.5. Bearbetning och analysmetod 

Totalt bestod datamaterialet av två timmar och 24 minuter filminspelning från 16 tillfällen i 

form av lektioner. Bearbetning av datamaterialet genomfördes utifrån en induktiv metod 

genom att leta efter episoder som innehåller någon typ av interaktion mellan elever och som 

kan ha relevans för studiens syfte och forskningsfråga. För att kunna koppla det till 

matematiken och geometriundervisningen valdes endast episoder där interaktioner skedde i 

samband med att eleverna använde matematiska begrepp inom geometrin. Därmed sorterades 

alla andra interaktioner bort där eleverna samtalade om annat än geometriska objekt och 

begrepp. Granskning av utvalda episoder genomfördes ett flertal gånger för att enligt Bjørndal 

(2018, s. 110) kunna upptäcka nya mönster i filerna. Genom att materialet dokumenterades via 

filminspelning gav det möjligheten att kunna pausa och spola tillbaka för att upptäcka detaljer 

(Lindgren, 2012, s. 57).  

 

I relation till studiens syfte som var att utveckla kunskap om hur elever interagerar med 

varandra, valdes en interaktionsanalys som analysmetod. Val av analysmetod grundar sig i att 

Jordan och Henderson (1995, s. 39) poängterar att i studier som innefattar interaktioner i form 

av verbal och icke-verbal kommunikation lämpar sig en interaktionsanalys. Språket som ett 

medierande redskap var central under hela analysprocessen då språk innebär både verbal och 
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icke verbal kommunikation. Det som var relevant för studien var hur elever samspelade med 

varandra när de utifrån digital storytelling samtalade om geometriska objekt och begrepp. 

Fokus var därmed på att analysera vilka samspelsstrategier som elever använde för att samtala 

om geometriskt innehåll.  

 

Vid transkribering av episoder användes ett interaktionsschema inspirerad av Jordan och 

Henderson (1995, s. 43), se tabell 1. Interaktionsschemat består av tre kolumner; aktör, verbal 

kommunikation och icke-verbal kommunikation. Schemat valdes för att utifrån 

transkriberingen få fram mönster för att analysera dessa och få syn på elevernas 

samspelsstrategier i form av både verbal och icke-verbal kommunikation. Med verbal 

kommunikation menas det som sägs medan med icke-verbal kommunikation menas 

kroppsspråk, blickar, rörelser och andra icke-verbala detaljer. Vid transkribering antecknades 

även tiden för att kunna återigen studera datamaterialet.  

 

Tabell 1: Interaktionsschema 

Aktör: Elev  

(E1, E2, E3…) 

Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation 

 

 

I relation till studiens frågeställning, teoretiskt utgångspunkt och val av analysmetod hittades 

mönster i transkriberingen där eleverna använde sig av samspelsstrategier upprepade gånger. 

Dessa var i form av interaktioner kopplat till analysbegreppet språket som ett medierande 

redskap. Bjørndal (2018, s. 110) påstår även att det underlättar vid identifiering av mönster när 

transkriberingen genomförts då kommunikationen i empirin blir tydligare framställd. Utifrån 

analysen av transkriberingen upptäcktes mönster som låg till grund för resultatets två 

kategorier; samspelsstrategier i form av verbal kommunikation tillsammans med blickar och 

andra detaljer samt samspelsstrategier i form av verbal kommunikation tillsammans med 

kroppsspråk och rörelser. Det innebär att analysen genomfördes systematiskt vilket enligt 

Thornberg och Forslund Frykedal (2015, s. 48-49) innebär att mönster identifieras i empirin. 

Genom att leta efter mönster och kategorisera materialet kunde ytterligare material som inte 

var relevant för studien sorteras bort. Skillnaden mellan rörelser och andra detaljer är att med 

andra detaljer menas fysiska föremål och mindre kroppsliga signaler som ger stöd till det 

verbala språket som exempelvis mindre rörelser i form av ansiktsuttryck.  

5. Resultat 

Under kategorin resultat analyseras sammanlagt fyra exempel i relation till studiens 

frågeställning; Vilka samspelsstrategier använder elever när geometriundervisningen baseras 

på digital storytelling? Resultatet består av två kategorier; samspelsstrategier i form av verbal 

kommunikation tillsammans med blickar och andra detaljer samt samspelsstrategier i form av 

verbal kommunikation tillsammans med kroppsspråk och rörelser. Under vardera kategori 
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analyseras två exempel från datamaterialet med koppling till digital storytelling och elevernas 

användning av geometriska begrepp. 

5.1. Samspelsstrategier i form av verbal kommunikation 

tillsammans med blickar och andra detaljer 

En samspelsstrategi som eleverna använde när de interagerade med varandra var verbal 

kommunikation tillsammans med blickar och andra detaljer. Verbal kommunikation är 

genomgående genom hela resultatet. I den här kategorin är det fokus på hur icke-verbal 

kommunikation i form av blickar och andra detaljer ger stöd till den verbala kommunikationen.  

5.1.1. Exempel 1 - Klassrumsdiskussion utifrån lärarens digital storytelling 

I nedan utdrag (tabell 2) inleddes lektionen genom en klassrumsdiskussion om tredimensionella 

objekt utifrån digital storytelling som eleverna hade sett hemma. Läraren öppnade diskussionen 

genom att fråga vad det är för skillnad mellan tvådimensionella och tredimensionella 

geometriska objekt. På projektorn fanns en bild från videoklippet på tvådimensionella och 

tredimensionella objekt.  

 

Tabell 2: Videoklipp 1 

Aktör Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation 

 

E1 Tvådimensionell är när man bara kan se det från ett håll och 

tredimensionell är när man kan kolla på den från flera 

håll...ee...det är om du tänker... hmm.. din kaffekopp så kan 

jag se den från alla håll,  

 

det kan jag ju inte göra på din bild på cirkeln 

E1 pekar på kaffekoppen som står på 

bordet framför läraren, nästan alla 

elever i klassrummet riktar blicken åt 

kaffekoppen. 

 

E1 pekar på bilden på cirkeln som 

visas på tavlan via projektorn, nästan 

alla elever riktar blicken åt cirkeln. 

E2 Cylinder...eller... på en tvådimensionell är det area... och 

3D finns volym 

E2 rynkar på pannan och tar längre 

pauser när hen pratar.  

Lärare Vad innebär det? Att det finns volym E2 tittar ner i bänken.  

E3 Man kan fylla kroppar med något.   

E2 Ja... man kan till exempel fylla en kaffekopp med kaffe som 

du har gjort...då finns det något i koppen 

E2 lyfter blicken upp mot läraren och 

pekar på kaffekoppen.  

E4 Tvådimensionella kan man inte hålla i...eller asså...man kan 

inte lyfta dem från pappret 

E4 klappar på matematikboken 

framför sig 
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E3 Ja...den är helt platt, den sitter fast på något..och då kan vi 

inte heller fylla den med något...då har den ingen volym 

utan bara area 

E3 stryker med handen över 

matematikboken framför sig 

 

I ovan exempel är det synligt hur eleverna använde språket som ett medierande redskap efter 

att de hade sett lärarens digital storytelling. Eftersom varje elev hade tillgång till samma 

redskap i form av videoklipp tolkas det att eleverna hade samma förutsättningar att ingå i ett 

socialt samspel. Att eleverna använde sig av samspelsstrategier via det verbala språket 

tillsammans med blickar och andra detaljer gjorde att de byggde på varandras resonemang och 

kommunicerade olika kunskaper. Det här kan tolkas att de utifrån videoklippet fick olika 

förkunskaper. Det är rimligt att anta att eleverna fick syn på olika detaljer i lärarens digital 

storytelling och att det var det som möjliggjorde att eleverna via språket som ett medierande 

redskap förde en diskussion. Med språket som ett medierande redskap, i den här kategorin, 

menas det verbala språket men även språket i form av blickar och andra detaljer.   

 

Läraren som deltog i samtalet fungerade endast som stöd för att få igång diskussionen. Det 

sociala samspelet som skedde mellan eleverna visar sig genom att de byggde vidare på 

varandras resonemang. E1 inledde samtalet genom att förklara skillnaden i hur 

tvådimensionella och tredimensionella objekt ser ut och hur man kan se dem med detaljer där 

hen använde en kopp som ett exempel för att förklara skillnaden. I samband med att eleven 

beskrev kaffekoppen riktades elevernas blickar på just kaffekoppen. När E1 ställde en 

tvådimensionell figur i relation till en tredimensionell genom att peka på bilden från lärarens 

digital storytelling som projektorn visade upp på tavlan riktades elevernas blickar istället mot 

den. Det visar sig att ett socialt samspel skedde i klassrummet genom att eleverna deltog och 

interagerade i samtalet genom det verbala språket och blickar. Samtidigt synliggörs det att E1 

kopplade sina geometrikunskaper till verkligheten genom att hen använde ett verkligt föremål 

i sin beskrivning. 

 

E2 inflikade med mer kunskap och använde sig av de geometriska begreppen area och volym. 

När läraren ställde en följdfråga svarade inte E2 utan E3 byggde vidare på resonemanget om 

volym och förklarade vad det innebär. Medan E2 var medveten om att tredimensionella objekt 

består av volym var E3 medveten om vad begreppet volym innebär. Detta medförde att E2 och 

E3 deltog i ett socialt samspel och byggde på varandras resonemang vilket kan ha gett en 

möjlighet för E2 att få förståelse för begreppet volym. Det är rimligt att tolka att något en elev 

sa möjliggjorde för någon annan elev att samspela i en diskussion. Ett exempel på detta är 

synligt när E2, efter E3s inflikande av begreppets betydelse, förde vidare ett resonemang om 

att en kopp kan fyllas med kaffe. Tolkningen som är gjord att E2 inte hade förståelse för 

begreppet volym baseras på detaljer som E2 visade i form av att hen rynkade på pannan, tog 

längre pauser men även tittade ner i bänken när läraren ställde följdfrågan. När E2 hade hört 

E3s förklaring av volym inflikade hen in i samtalet och byggde vidare på sitt resonemang om 
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volym. Det visade sig genom att eleven lyfte blicken från bänken och anslöt sig till 

diskussionen igen. Att E2 pekade på kaffekoppen och använde det som en detalj för att förklara 

visar att hen har varit delaktig i diskussionen från början när kaffekoppen först kom på tal samt 

att hen kopplade sina geometrikunskaper till verkligheten. 

 

Vidare anslöt sig en elev till i samtalet och lyfte en till skillnad mellan tvådimensionella och 

tredimensionella objekt. Även här är det synligt hur E3 och E4 ingår i ett socialt samspel. E4 

deltog i diskussionen genom att poängtera en till skillnad mellan tvådimensionella och 

tredimensionella objekt genom både det verbala språket men också genom detaljer där eleven 

använde en matematikbok för att demonstrera att en tvådimensionell är en plan figur. E3 deltog 

i det sociala samspelet genom att bygga vidare på E4s resonemang och imitera hens förklaring 

genom att använda en matematikbok som detalj. 

5.1.2. Exempel 2 - Grupparbete med digital storytelling 

I nedan utdrag (tabell 3) samtalade eleverna i grupp inför skapandet av digital storytelling. De 

planerade att göra ett videoklipp där de visade sina kunskaper om fyrhörningar. Eleverna 

åstadkom förkunskaper om fyrhörningar genom lärarens digital storytelling via flipped 

classroom i form av informerande videoklipp och klassrumsdiskussioner. I videoklippet fanns 

det bland annat en bild på olika fyrhörningar och deras egenskaper. Varje grupp fick bilden 

utskriven som de kunde använda i grupparbetet. 

 

Tabell 3: Videoklipp 2 

Aktör 

 

Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation 

Blickar och andra detaljer 

E1 Men i filmen sa hon att en rektangel har fyra hörn, fyra 

sidor som är parallella och hörnen är ju räta. Titta på 

pappret 

 

E1 pekar på bilden där representationer 

med bilder på fyrhörningar och deras 

egenskaper finns för varje fyrhörning  

E2 och E3 tittar på bilden  

E2 jahaaa….ja det stämmer ju  E2 rynkar på pannan och flackar med 

blicken 

E3 jahaa....allt det har ju en kvadrat också  

E2  E2 höjer ögonbrynen 

E1 ja.. att det stämmer in på en kvadrat...är inte en kvadrat 

en rektangel då? 

 

E2 men åååååå om man tänker så ja.   

 

Men varför heter det kvadrat då  

E2 lägger handen på pannan och ler 

 

E2 rynkar på pannan 
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I ovan exempel sker ett socialt samspel i grupp där eleverna använde samspelsstrategier genom 

det verbala språket med blickar och andra detaljer. Eleverna befann sig i början av grupparbetet 

där de planerade hur de skulle visa sina geometriska kunskaper om fyrhörningar genom digital 

storytelling. Genom att E1 hänvisade till lärarens digital storytelling visar det att digital 

storytelling bidrar till interaktionen som sker mellan eleverna. 

 

Det sociala samspelet som sker i gruppen visar sig först och främst när E1 använde det verbala 

språket för att beskriva och detaljer i form av bild som stöd till sin beskrivning. Genom att E1 

pekade på bilden riktade E2 och E3 blicken åt bilden. Detta visar att alla tre ingår i det sociala 

samspelet genom att de visade det via blickar. När E2 bekräftade E1s påstående rynkade hen 

på pannan och flackade med blicken. Det kan tolkas som att E2 deltog i samspelet med viss 

osäkerhet och förmedlade till E1 att hen inte förstår genom sitt ansiktsuttryck. När E3 

poängterade en likhet mellan en kvadrat och rektangel höjde E2 på ögonbrynen. Även i det här 

exemplet kan det tolkas att E2 deltog i samspelet genom att hen uttryckte med det icke-verbala 

språket att hen inte förstår. E1 byggde på E3s resonemang och utvecklade det genom att 

ifrågasätta om en kvadrat även kan benämnas som en rektangel vilket kan tolkas att hen 

utvecklar sina geometriska kunskaper. Det här medför att det kan tolkas att E2 upplevde en 

aha-upplevelse genom att hen visade det genom både det verbala språket men också genom att 

lägga handen på pannan och le. Det kan även tolkas att E2 i samband med sin aha-upplevelse 

utvecklade en förståelse för de geometriska begreppen kvadrat och rektangel. I anslutning till 

det rynkade E2 på pannan och ställde en följdfråga. Det här kan tolkas att E2 genom det sociala 

samspelet interagerade med de andra två eleverna genom att fråga om hjälp. Genom att E2 

ställde en följdfråga kan det tolkas att hen var villig att lära sig mer om skillnaden mellan de 

geometriska begreppen kvadrat och rektangel. 

5.2. Samspelsstrategier i form av verbal kommunikation 

tillsammans med kroppsspråk och rörelser 

En annan samspelsstrategi som eleverna använde när de interagerade med varandra var verbal 

kommunikation tillsammans med kroppsspråk och rörelser. I den här kategorin är det fokus på 

hur icke-verbal kommunikation i form av kroppsspråk och rörelser ger stöd till den verbala 

kommunikationen.  

5.2.1. Exempel 3 - Grupparbete med digital storytelling 

I nedan utdrag (tabell 4) samtalade eleverna i grupp om fyrhörningar i samband med att de 

skapade digital storytelling. Eleverna i gruppen skulle visa sina kunskaper om likheter och 

skillnader mellan fyrhörningar. 
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Tabell 4: Videoklipp 3 

Aktör 

 

Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation 

Kroppsspråk och rörelser 

E1 Vi kan göra såhär. Jag kan säga att motstående sidor är ju lika 

långa...dom som är mittemot varandra...och alla sidor är ju 

lika långa i kvadraten...eeeeh...och motstående sidor är 

parallella...alla är ju parallella egentligen i alla figurer....i 

filmen sa hon något om att om man drar strecken ner....dom 

kommer ju aldrig mötas...hon visade ju såhär i filmen och vi 

kan göra likadant och så kan E3 filma eller nått 

E1 lägger sina pekfingrar på 

parallellogrammens sidor som är 

parallella med varandra och drar ner 

fingrarna utanför figuren längs med 

sidornas riktning. 

 

E2 och E3 lutar sig fram över 

bänken 

E2 vinkarna...på den är ju vinklarna räta och  

 

på den är ju inte räta.  

E2 pekar på kvadrat 

 

E2 pekar på parallellogram 

E3 man kan ju använda en linjal för att se om den är rät eller inte.  

E2 hur menar du? E2 vänder sig och tittar mot E3 

E3 såhär . eeeh.. det blir ju exakt eller asså kvadratens linjer går 

ju precis vid linjalen, både uppe och nere och linjalen eeeh den 

har ju räta vinklar.  

E3 tar ut en linjal från bänken och 

lägger linjalen på bilden på 

kvadraten i ett hörn. E1 och E2 lutar 

sig fram på bänken. 

E1 jaha men då tar vi och visar med en linjal så gör vi inte likadant 

som läraren. Jag kan göra och så filmar E3 

 

 

Det sociala samspelet i exemplet ovan skedde ständigt i gruppen där eleverna använde 

samspelsstrategier genom sitt kroppsspråk och rörelser när de samtalade om geometriskt 

innehåll. I det här fallet är språket som ett medierande redskap både verbal och icke verbal 

kommunikation i form av kroppsspråk och rörelser. Eleverna i det här exemplet började 

strukturera upp hur de skulle filma till sin digital storytelling. Samspelet som skedde började 

genom att E1 föreslog en idé hur de skulle kunna visa sina kunskaper. E1 tog stöd av sitt 

kroppsspråk och rörelser med sina händer och fingrar för att demonstrera vad det geometriska 

begreppet parallell innebär. När E1 genomförde rörelsen med sina fingrar längs med 

parallellogrammens sidor lutade sig E2 och E3 över bänken. Det är rimligt att anta att E2 och 

E3 var villiga att vara med i samspelet genom att de via sitt kroppsspråk och rörelser visade ett 

intresse för vad E1 sa och visade. Det kan även tolkas att E2 och E3 utifrån sitt intresse var 

villiga att utveckla sina kunskaper om geometriska begrepp. Genom att E2 fortsatte samtalet 

är tolkningen gjord att samspelet mellan eleverna fortsatte. Även E2 använde sig av 

samspelsstrategier i form av rörelser där hen pekade för att förstärka sin verbala 

kommunikation.  
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Vidare utspelade det sociala samspelet sig genom att E3 föreslog en ny idé där en linjal kunde 

vara till hjälp i deras digital storytelling. Genom att E2 vände sig mot E3 med hela kroppen 

kan tolkas att hen var intresserad av E3s idé. Det här förstärktes även genom att E2 ställde en 

följdfråga till E3 och visade att hen förväntade sig ett svar genom att E2 tittade på E3. Förutom 

språket som ett medierande redskap använde sig E3 av ett annat redskap för att mediera, en 

linjal. Hen samspelade genom det verbala språket och förstärkte det genom att använda ett 

ytterligare redskap och tillsammans med sina händer visa hur en linjal kan användas för att visa 

att en vinkel är rät. E1 och E2 lutade sig över bänken vilket även här kan tolkas att det fanns 

ett intresse för att samspela med E3. Genom att E1 lyfte E3s idé med linjalen visade sig att 

samspelet hade skett från början till slut där eleverna från en idé kom fram till en ny gemensamt 

i gruppen.  

5.2.2. Exempel 4 - Grupparbete med digital storytelling 

I nedan utdrag (tabell 5) arbetade eleverna med deras digital storytelling i grupp. Gruppen som 

deltog i nedan utdrag samtalade om det geometriska objektet pyramid och hur de skulle göra i 

sin digital storytelling för att visa sina kunskaper om just begreppet pyramid.  

 

Tabell 5: Videoklipp 4 

Aktör 

 

Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation 

Kroppsspråk och rörelser 

E1 I filmen visade hon en tepåse men så ser dom ju inte ut i 

Egypten...eeeh...de har ju en kvadrat... 

 

 

E2 men om man sätter en kvadrat på marken, eller asså på 

botten...  

 

och sen sätter jag trekanterna på sidorna  

 

E1 klipper ut en kvadrat och lägger på 

bordet framför.  

 

E2 klipper ut tre trianglar, en i taget 

tejpar mot kvadratens sidor.  

E1 jahaaa sen kan man luta dom inåt så att dom kommer 

samtidigt. Då ser det ut som en pyramid i Egypten.... 

E1 lutar sidorna inåt och tejpar. 

E3 Då kan det ju vara en rektangel i botten också… 

 

 

 eh..och då blir det två trubbiga trianglar på dom 

sidorna...eh...som är längre… 

 

och sen får det ju bli...eh...två spetsvinkliga trianglar  

E3 klipper ut en rektangel och lägger 

på bordet. 

 

E1 klipper ut två trubbiga trianglar och 

tejpar mot rektangels långsidor. 

 

E2 klipper ut två spetsvinkliga trianglar 

och tejpar mot rektangels kortsidor.  

E3 lutar in trianglarna och tejpar ihop i 

spetsen.   
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Även i det här exemplet skedde ett socialt samspel i grupp i samband med att eleverna 

planerade inför sitt arbete med digital storytelling. Eleverna i det här exemplet skulle visa sina 

kunskaper om det geometriska objektet pyramid. I ett tidigt skede visade E1 att hen utgick ifrån 

lärarens digital storytelling som eleverna tittade hemma. Det medför att det kan tolkas att 

eleverna åstadkom kunskaper från videoklippen. Det kan även tolkas att eleverna kunde 

använda kunskapen och vara kritiska i och med att de ifrågasatte pyramiden i videoklippet. Det 

sociala samspelet som skedde löpande under grupparbetet blev tydligt där eleverna hjälptes åt 

för att genomföra gruppuppgiften. När E2 kommunicerade med det verbala språket om hur en 

pyramid i Egypten kan se ut samspelade E1 genom kroppen och rörelser där hen klippte ut en 

kvadrat och la på bordet. Det är rimligt att anta att E2 kommunicerade med det verbala språket 

men att det verbala språket inte räckte till för E1. Tolkningen är gjord att E1 behövde konkreta 

redskap och valde att klippa ut en kvadrat. Genom att E2 klippte ut trianglarna tolkades det 

som att hen uppfattade E1s budskap och behov av konkret material. När E1 lutade trianglarna 

mot varandra och tejpade ihop dem samt kommunicerade med det verbala språket görs en 

tolkning att hen genom det sociala samspelet kommit vidare i sin geometriska 

kunskapsutveckling. 

 

I ett senare skede anslöt sig även E3 i det sociala samspelet verbalt, dock är det av vikt att 

poängtera att E3 deltog i samspelet från början även fast hen inte visade det varken verbalt eller 

icke-verbalt. Det här antagandet har sin grund i att E3 visade att hen har varit mottagande 

genom att hen utifrån E1s och E2s samtal byggde vidare på resonemanget om pyramiden. 

Eftersom E3 började klippa ut en rektangel tolkas det att hen har uppfattat att det konkreta 

materialet krävs i det här sociala samspelet. Det sociala samspelet visade sig även då både E1 

och E2 hjälpte till och klippte för att sedan tillsammans skapa en ny typ av pyramid som de 

kunde använda i sin digital storytelling.  

5.3. Sammanfattning av resultat 

De fyra exempel som resultatet består av var tillfällen där eleverna antingen diskuterade utifrån 

lärarens digital storytelling via flipped classroom eller där eleverna arbetade i grupp med sina 

egna digital storytelling. Analyserna är baserade på elevernas interaktioner där fokus låg på att 

studera det sociala samspelet som skedde mellan eleverna i klassrummet och vid grupparbeten. 

Tolkningen är gjord att det sociala samspelet kan ha möjliggjorts av lärarens digital storytelling 

via flipped classroom. Det antogs att diskussionerna inte hade utformats på samma sätt om inte 

eleverna hade sett lärarens digital storytelling hemma. Med det menas att eleverna hade 

möjlighet att titta på dessa videoklipp flera gånger hemma än om läraren hade visat 

videoklippen i början av en lektion. Eleverna hade även tid att reflektera om innehållet i 

videoklippen och förbereda sig inför lektionerna. Analysbegreppet, språket som ett medierande 

redskap, var i fokus under hela analysprocessen där det verbala språket stöds av antingen 

kroppsspråk och rörelser eller blickar och andra detaljer. Den tolkning som gjordes var att det 

framkom att eleverna hade olika förkunskaper utifrån videoklippen som de såg hemma vilket 
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ledde till att de via språket kunde diskutera och hjälpa varandra för att öka förståelse för 

geometriska objekt. 

 

De samspelsstrategier eleverna använde sig av var sitt kroppsspråk genom att peka på olika 

föremål där sedan andra elever riktade blicken åt det hållet där eleven pekade. Det tolkades att 

eleverna var mottagliga och visade sitt intresse genom att de följde med blicken eller visade 

med kroppsspråket och rörelser genom att de lutade sig framåt för att kunna se. Detaljer som 

eleverna använde var andra föremål för att utifrån tolkningen förstärka sina utsägelser och 

utöka förståelse för geometriska begrepp. Det sociala samspelet i grupparbeten med digital 

storytelling visade sig genom att eleverna hade en god samarbetsförmåga där de med olika 

samspelsstrategier gav varandra signaler. Exempelvis visade eleverna sin mottaglighet och sitt 

intresse genom sitt kroppsspråk samt sina kroppsrörelser. I sin planering och genomförande av 

arbetet med digital storytelling använde eleverna olika samspelstrategier för att inkludera varje 

medlem i gruppen.   

 

Både i klassrumsdiskussioner och i grupparbeten gjordes tolkningen att eleverna hjälptes åt och 

byggde på varandras resonemang där de använde samspelsstrategier i form av sitt 

ansiktsuttryck och kroppsspråk som utifrån tolkningen visar på osäkerhet. Det tolkades vidare 

att eleverna uppfattade varandras signaler när de fortsatte att förklara och ta hjälp av fysiska 

föremål. Utifrån datamaterialet tolkades även att eleverna i samspelet möjliggjorde för 

varandra att medverka i diskussioner då de byggde på varandras resonemang om geometriska 

begrepp. 

6. Diskussion 

Följande avsnitt är uppdelat i två underkategorier; resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkt. Vidare diskuteras studiens metodologiska val under 

metoddiskussionen.  

6.1. Resultatdiskussion 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt är det av vikt att diskutera det sociokulturella 

perspektivet i förhållande till studiens resultat. Även om det sociokulturella perspektivet enligt 

Säljö (2015, s. 89) har betydelse för lärande sker lärandet i det sociala samspelet genom 

kommunikation. I den här studien kunde inte elevernas lärande studeras då det inte fanns empiri 

för att kunna jämföra elevernas kunskaper. Studiens fokus har istället legat på vilka 

samspelsstrategier elever använder i undervisningen med digital storytelling i geometri. Även 

om lärandet inte har varit i fokus har det framgått i datamaterialet att elever använder olika 

samspelsstrategier utifrån arbetet med digital storytelling som kan gynna lärandet. Exempelvis 

använder eleverna strategier med detaljer som exempelvis ansiktsuttryck för att visa på 



 21 

osäkerhet genom att rynka på pannan, höja på ögonbrynen eller flacka med blicken. Det har 

lett till att eleverna har uppfattat varandras signaler vilket i sin tur har lett till att de har tagit 

hjälp av konkret material som har varit till hjälp för att eleverna ska förstå diskussionen som 

pågår.  

 

Enligt TIMMS-rapporten (Skolverket, 2016b, s. 6) behöver svenska elevers 

matematikkunskaper förbättras. I och med att studiens resultat har visat på att lärandet skulle 

kunna gynnas när undervisningen bygger på digital storytelling skulle det kunna vara en 

undervisningsmetod som skulle kunna utveckla elevernas kunskaper i bland annat geometri. 

Även Markkanen (2014, s. 91) menar att tekniken och digitala verktyg kan vara till hjälp för 

att visualisera matematiken vilket i sin tur kan leda till att eleverna utvecklar förståelsen för 

matematiska, däribland, geometriska begrepp. De samspelsstrategier som eleverna använde sig 

av är baserade på språket som enligt Säljö (2015, s. 93) är ett medierande redskap. Eleverna 

har använt både verbala och icke-verbala samspelsstrategier som har gynnat samspelet i 

klassrummet och i gruppen. För att kunna utgå ifrån det sociokulturella perspektivet i studier 

som fokuserar på lärandet kan det vara av vikt att utveckla förståelsen för vad som egentligen 

sker och vad som egentligen leder till att lärandet utvecklas i ett socialt samspel.  

 

Tidigare forskning visar att digital storytelling har en positiv påverkan på elevers 

koncentration, engagemang, motivation, lust till att lära och samarbetsförmåga (Kearney och 

Schuck, 2004, s. 3; Michalski et al., 2005, s. 11-12; Niemi & Multisilta, 2016, s. 466; 

Preradovic et al., 2016, s. 101; Sadik, 2008, s. 502; Sezer, 2017, s. 488). Utifrån detta kan det 

diskuteras om elevernas kunskaper i geometri kan förbättras om koncentration, motivation och 

engagemang påverkas positivt av digital storytelling. Däremot visar Lin et al. (2011, s. 256) 

resultat på att samarbetet mellan elever vid användning av olika digitala verktyg inte alltid 

gynnas på grund av vissa elevers dominans vid grupparbeten. Utifrån studiens resultat visade 

elevernas samspelsstrategier att eleverna hade en god samarbetsförmåga där de utifrån 

samspelsstrategierna uppfattade varandras signaler och tog hjälp av konkret material för att alla 

i gruppen skulle kunna delta i diskussionerna vid skapandet av digital storytelling. En god 

samarbetsförmåga visade sig i exempel 3 där eleverna i gruppen tillsammans utvecklade en ny 

idé till deras digital storytelling.  

 

Resultatet visar tydligt på hur eleverna ingår i ett socialt samspel där de med hjälp av varandra 

och varandras samspelsstrategier utvecklade en diskussion, både i klassrummet och i 

grupparbetet. Resultatet visar även att eleverna är i behov av att interagera med varandra då det 

tydligt framgår i resultatet hur eleverna byggde på varandras resonemang. Medan en elev 

påbörjade ett resonemang kunde en eller flera elever ansluta sig till diskussionen och bygga på 

resonemangen om geometriska begrepp vilket kan leda till att diskussionen utvecklas men även 

elevernas kunskaper i geometri. Elevernas samspelsstrategier i form av kroppsrörelser och 

blickar ledde till att eleverna visade att de interagerade med varandra genom att någon pekade 
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och de andra eleverna riktade blickarna åt det hållet. Även i klassrumsdiskussioner visade 

eleverna på en god samarbetsförmåga där de byggde på varandras resonemang genom verbal 

kommunikation. Att eleverna hade en hög lust till att lära lyste igenom då eleverna med sina 

samspelsstrategier visade att de var mottagliga och intresserade av att vara lyhörda gentemot 

varandra när de diskuterade om geometriska begrepp. 

 

Forskning visar att det även finns negativa effekter med arbetet med digital storytelling där det 

har visat sig att det uppstår svårigheter med samarbetet när elever planerar, organiserar och 

skapar digital storytelling samt att elever är i stort behov av stöttning från läraren (Sadik, 2008, 

s. 500). Den här studiens resultat visar dock inte på några negativa effekter i den form som 

forskaren ovan beskriver utan visar snarare på motsatta effekter. Det är rimligt att anta att 

studiens resultat visar på positiva effekter på elevernas samarbetsförmåga eftersom lärarens 

digital storytelling förberedde eleverna inför lektionerna. Därmed menas att flipped classroom 

var ett betydelsefullt redskap för digital storytelling som gav möjlighet för det sociala 

samspelet. När elever kan dela sina arbeten och ta del av varandras och lärarens arbete via 

digitala verktyg menar Dalton och Hegedus (2013, s. 1137) att det ger möjlighet för eleverna 

att utveckla sina kunskaper samt att de via klassrumsdiskussioner kan nå djupare kunskap.  

 

Nackdelen med digital storytelling kan vara att fokus ligger mer på den digitala kompetensen 

än den innehållsmässiga kompetensen. Sadik (2008, s. 498) visade resultat på att elevernas 

digital storytelling inte alltid hade en tydlig koppling till kunskapsinnehållet. Därmed kan det 

diskuteras om eleverna verkligen utvecklade sina kunskaper om innehållet eller om de endast 

utvecklade sin digitala kompetens. Dock synliggör den här studien att eleverna i samspel med 

varandra diskuterade det geometriska innehållet både när de diskuterade utifrån lärarens digital 

storytelling men även när de själva skapade digital storytelling. Resultatet kan dock inte visa 

att eleverna faktiskt lärde sig något av det då kunskaperna inte jämfördes innan införandet och 

efter införandet av digital storytelling. 

 

Tidigare forskning visar på förbättringar gällande klassrumsmiljön i samband med digital 

storytelling (Sadik, 2008, s. 502). I arbetet med digital storytelling innebär att elever får 

möjlighet att arbeta med digitala verktyg som exempelvis datorer, Ipads, kameror och internet 

vilket Sadik (2008, s. 502) menar har gett positiv effekt på elevernas motivation.  När elever 

arbetar med digitala verktyg visar forskning på att de enklare kan se samband mellan olika 

geometriska objekt (Otálora, 2016, s. 254; Kaur, 2015, s. 414). I studiens resultat synliggörs 

elevernas begreppsförmåga inom geometri och hur eleverna i samspel med varandra lyfter 

begreppens betydelse. Det är rimligt att anta att med hjälp av digital storytelling som läraren 

skapat och digitala verktyg har eleverna fått möjlighet att utforska geometriska objekt och på 

det här sättet fått verktyg att koppla begrepp inom geometri till verkligheten. 
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Niemi et al. (2018, s. 341) visar dock resultat på negativa effekter med arbetet med digital 

storytelling där eleverna i studien saknade digital kompetens i form av att filma, redigera och 

ladda upp. Den här studiens resultat visade inte på några svårigheter med elevers digitala 

kompetens vilket kan bero på att eleverna hade tidigare erfarenheter av att arbeta med Ipad och 

i applikationen Imovie. Eleverna i studien är vana vid arbete med digitala verktyg och att de 

används i undervisningen i andra ämnen än matematik vilket kan ha varit en anledning att de 

inte upplevde svårigheter i grupperna. Utifrån studiens problemområde som lyfter att digitala 

verktyg sällan används i matematikundervisningen trots att målet är att digitaliseringen ska öka 

går det att anta att studiens resultat hade varit annorlunda om studien hade genomförts i klasser 

där digitala verktyg inte används. Vidare visar internationella studier som beskrivs i 

problemområdet på negativa effekter på elevernas användning av digitala verktyg. Det lyfts 

även att svenska elever är vana vid att använda digitala verktyg i andra ämnen än matematiken 

vilket kan vara en anledning till varför eleverna i den här studien inte hade liknande problem 

som eleverna i internationella studier. Det kan även bero på att ett övergripande mål för skolan 

finns där digitaliseringen ska utvecklas i svenska skolor (Sveriges regering, 2017, s. 3). Det har 

även synliggjorts i den fjärde upplagan av skolans läroplan där digitala verktyg har 

implementerats mer i jämförelse med tidigare upplagor. Skolans uppdrag är bland annat just 

att elever ska utveckla sina kunskaper gällande digitala verktyg däribland hur de kan användas 

i matematikundervisningen (Skolverket, 2018, s. 54).   

6.2. Metoddiskussion 

Skolorna som medverkade i studien hade båda tillgång till två grupprum vardera vilket 

möjliggjorde att det fanns utrymme att placera elever på flera platser när de arbetade i par och 

i grupp. Med tanke på utrymmet som fanns på båda skolorna möjliggjorde det att studien kunde 

genomföras trots att det var ett bekvämlighetsurval och skolorna valdes på grund av att vi har 

varit på skolorna under hela utbildningen.  

 

I studien samlades dokumentationen in genom videoinspelningar vilket ansågs vara lämpligt i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning men även eftersom videoinspelning är den 

insamlingsmetod som enligt Jordan och Henderson (1995, s. 53) är mest lik verkligheten. I och 

med att elevernas interaktioner skulle studeras var det lämpligt att samla in dokumentationen 

genom videoinspelningar vilket möjliggjorde att både verbal och icke-verbal kommunikation 

kunde upptäckas. Däremot speglar videoinspelning inte hela verkligheten då det inte går att få 

syn på elevers tankar och känslor utan kan endast tolkas utifrån deras verbala och icke-verbala 

kommunikation. Utifrån lärdomar som studien gav hade det varit av intresse att även 

genomföra intervjuer med eleverna för att även ta reda på deras tankar och känslor för att kunna 

förstärka resultatet. Det här skulle även kunna vara en förstärkning till tolkningen av 

interaktionerna i videomaterialet. Videoinspelningar möjliggjorde även att mönster i 

datamaterialet kunde upptäckas på grund av dess funktioner som exempelvis att kunna stoppa, 

pausa och spola tillbaka. Därmed kunde materialet studeras flera gånger vilket gjorde att 
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mönster och interaktioner som skedde upprepade gånger kunde upptäckas och studeras ett 

flertal gånger.  

 

I och med att kameran var riktad mot eleverna ledde det till att ansiktsuttryck och kroppsspråk 

kunde enligt Heikkilä och Sahlström (2003, s. 31) urskiljas samt vilka elever som interagerade 

med varandra. Vidare användes ett stativ till Ipaden eftersom det enligt Heikkilä och Sahlström 

(2003, s. 37) bidrar till att bildkvalitén ökar samt att forskaren inte behöver lägga fokus på 

inspelningen. På samma sätt användes inspelningen i de situationer där eleverna arbetade i 

grupp, dock var placeringen av Ipaden närmare eleverna vilket gjorde att ljudkvalitén var högre 

och elevernas röster kunde urskiljas. Nackdelen med att använda stativ till kameran kan vara 

att inspelningsbilden är låst till en specifik situation och en specifik plats. Det finns ingen 

möjlighet att under videoklippet få syn på någonting annat än det som får plats i bilden, vilket 

kan göra att detaljer missas (Heikkilä & Sahlström, 2003, s. 37). Med det menas att 

videoinspelningen inte kunde fånga upp allt som skedde i ett klassrum vilket även kan ha 

påverkat resultatet men även har gett oss en lärdom. För att öka datamaterialet och minska 

risken att missa detaljer kunde två Ipads användas vid inspelningen där de hade kunnat placeras 

på två olika ställe för att utöka bilden.  

 

Vid klassrumsdiskussioner var Ipaden placerad i ett hörn längst fram i klassrummet och var 

riktad mot eleverna. I och med att mikrofonen är inbyggd i Ipaden innebar det att mikrofonen 

befann sig minst två meter ifrån eleverna vilket påverkade ljudkvalitén. Heikkilä och Sahlström 

(2003, s. 31) skriver att materialet kan vara svårt att analysera i de fall där ljudet inte har 

tillräckligt god kvalité. Inga större svårigheter upplevdes att analysera materialet då 

ljudkvalitén var tillräckligt bra för att urskilja röster i flertalet av inspelningarna. Däremot var 

eleverna medvetna om i vilka situationer Ipaden spelade in och var även medvetna om att de 

vid klassrumsdiskussioner skulle prata en i taget. Med det menas att resultatet kan ha påverkats 

i den mån att eleverna var begränsade vid diskussionen och inte hade möjlighet att delge fler 

tankar för att inte avbryta när någon annan talade. Att eleverna ständigt var medvetna om både 

studiens syfte men också om Ipadens inspelning kan ha påverkat elevernas handlingar och 

därmed även resultatet. Ett annat problem som kan ses med metoden är att resultatet inte är 

generaliserbart i och med att ett bekvämlighetsurval gjordes där endast två klasser från två 

skolor deltog under en kortare period, närmare sagt tre veckor. För att kunna generalisera 

resultatet hade vi utifrån lärdomar valt att göra ett slumpmässigt urval men även inkluderat fler 

skolor och klasser för att få en större bredd och öka studiens trovärdighet. 

 

Slutligen är det av vikt att poängtera att all bearbetning och analys genomfördes av båda parter 

vilket gav möjligheten att säkerställa tolkningen av datamaterialet. Det gav även möjlighet att 

minska risken för att missa detaljer i materialet. De svårigheter som uppstod med 

interaktionsanalysen var att det vid vissa situationer var svårt att urskilja kroppsspråk och andra 

detaljer då det inte fanns en tydlig gräns mellan mindre och större kroppsrörelser. Tillgången 
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med interaktionsanalysen var däremot att interaktionstabellen bidrog till en tydlig överblick 

över verbal och icke-verbal kommunikation. I resultatet användes två exempel på situationer 

där elever ingår i ett socialt samspel under båda kategorierna. Anledningen till valet av just två 

exempel per kategori var på grund av att ett till exempel skulle leda till upprepningar i 

resultatet. Dessa fyra exempel är illustrativa då det fanns fler situationer i datamaterialet där 

eleverna agerade med samma samspelsstrategier upprepade gånger. 

7. Konklusion 

Resultatet visar på att eleverna använder samspelsstrategier i undervisningen med digital 

storytelling i samband med flipped classroom med hjälp av språket som ett medierande 

redskap. För att återkoppla till studiens syfte och svara på studiens frågeställning använder 

eleverna samspelsstrategier i form av blickar för att visa att de är mottagliga för det geometriska 

innehållet och ingår i det sociala samspelet som sker under diskussioner och grupparbeten. 

Vidare använder eleverna samspelsstrategier i form av detaljer där de med sitt ansiktsuttryck 

bekräftar sin delaktighet i samspelet och visar på osäkerhet som leder till stöttning i gruppen. 

Med sitt kroppsspråk och rörelser som samspelsstrategier använder eleverna sig av att peka, 

luta sig, vända sig samt utföra andra handlingar för att ingå i det sociala samspelet. I studien 

synliggörs vikten av att använda digital storytelling i kombination med flipped classroom och 

geometri för att gynna elevers sociala samspel och ge verktyg för att hitta samspelstrategier i 

undervisningen för att bygga på varandras resonemang och utöka sina kunskaper i geometri. 

Utan de förkunskaper eleverna åstadkom från lärarens digital storytelling via flipped classroom 

hade det sociala samspelet inte fungerat på samma vis då de exempel som tas upp i resultatet 

visar på att eleverna refererade till videoklippen och bidrog med olika sorters kunskaper vilket 

gynnade samspelet.  

7.1. Didaktiska implikationer 

Tidigare forskning visade att det fanns negativa effekter med digital storytelling där det kunde 

bidra till att fokus togs från ämnesinnehållet. Det som vår studie bidrar med är att resultatet 

visar tydligt att elever använder geometriska begrepp och kommunicerar dessa med varandra 

när de diskuterar utifrån lärarens digital storytelling men även när de planerar och skapar sina 

egna digital storytelling. Med hjälp av studiens resultat finns det en förhoppning att lärare ser 

fördelarna med användningen av digital storytelling i kombination med flipped classroom i 

undervisningen för att ge möjligheter till eleverna att utveckla kunskaper. Det kan tolkas att 

elever som har svårigheter med att ingå i ett socialt samspel visar osäkerhet i interaktioner som 

kan bero på låga geometrikunskaper. Genom att införa digital storytelling i samband med 

flipped classroom kan elever få möjlighet att förbereda sig inför lektionerna och vara mer 

deltagande i klassrummet vilket kan bidra till att läraren kan skapa förutsättningar för djupare 

diskussioner och ämnesinnehåll. 
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7.2. Förslag på vidare forskning 

Fokus i den här studien har varit att titta på samspelsstrategier elever använder i samband med 

digital storytelling. Som förslag på vidare forskning hade det varit av intresse att titta på vilken 

påverkan elevernas samspelsstrategier har på lärandet. Det hade varit av intresse att jämföra 

elevernas samspelsstrategier och kunskap innan genomförandet av undervisning med digital 

storytelling för att sedan studera hur deras val av samspelsstrategier påverkar själva lärandet. 
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läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. S. 85-96. 

Stockholm: Liber. 
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Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från 
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