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Sammanfattning

Digitala redskap har blivit allt mer framstående i
undervisningsmetoder i skolan och större kompetens kring
användandet av dessa behövs. Syftet med denna studie är att ta
reda på digitala redskaps egenskaper och möjligheterna som de
kan erbjuda i undervisning. Mer preciserat vill vi svara på
forskningsfrågan: På vilka sätt arbetar lärare och elever med
digitala redskap i naturvetenskaplig undervisning i grundskolan?
För att ta reda på detta har vi observerat lärarens användning av
olika digitala redskap i undervisning, samt har vi intervjuat lärare
och elever för att ge en bredare inblick i deras åsikter. Vårt resultat
visar att digitala redskap förser elever med olika uttrycksformer
för att förstå och konstruera kunskap, vilket leder till att elever kan
göra lärandet mer personligt. En inkluderande klassmiljö kan även
skapas med hjälp av olika digitala redskap. Det går inte att bortse
ifrån digitala redskap i undervisning, eftersom de är en väsentlig
del av skolverksamheten. Vidare forskning hade därför varit
lämpligt att beröra vilka kompetenser som krävs (och inom vilka
redskap) av läraren för att främja elevernas utveckling och gynna
måluppfyllelsen. Verksamma lärare bör utnyttja digitala redskap
för att ta vara på elevers kompetenser. Samtidigt kan digitala
redskap erbjuda olika uttryckssätt, så att eleverna bli inkluderade
och kan ta kontrollen över sitt lärande på ett sätt som passar dem
och gynnar deras meningsskapande.
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Förord
Vårt intresse för hur digitala redskap påverkar undervisningen väcktes, dels under tidigare
kurser på högskolan, men främst under skrivandet av litteraturstudien 2018. Forskningen som
sammanfattades i litteraturstudien visar på digitala redskaps mångfacetterade
användningsområden när det kommer till undervisning i dagens samhälle. Vi har båda alltid
haft ett intresse för teknik och digitala redskap och det var med stor uppmärksamhet under
lärarutbildningen vi såg hur digitala redskap inkorporerades i undervisningen. Vi insåg båda
hur stor plats digitala redskap tar i dagens samhälle, och det är inte alltid det uppfattas
positivt av alla; många föräldrar argumenterar för kortare skärmtid för sina barn, samtidigt
som studier visar att barn rör sig allt mindre. Digitaliseringen har tagit skolvärden med storm
både vad det gäller redskap och ämnesinnehåll; den erbjuder undervisningen olika
möjligheter att fånga elevernas intresse, något som vi upplevde starkt under vår utbildning,
där digitala redskap var ett givande inslag. Även om vi anser oss besitta goda kunskap vad
gäller digitala redskap, så finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Med tanke på att
digitalisering är framträdande i dagens skola sätter det krav på oss lärare, att kunna med rätt
syfte och koppling till ämnets innehåll använda digitala redskap i undervisningen. Denna
litteraturstudie skapades genom en likvärdig insats av oss, där vi båda varit delaktiga i
bearbetning av material, reflektion, diskussion och skrivprocessen. Detta arbetssätt ledde till
att vi båda är lika insatta i området. Vi vill rikta stort tack till våra handledare Annette
Johnsson och Pernilla Granklint för den vägledning vi fick i arbetet. Vi vill även rikta tack till
Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft för den formativa respons som slutligen höjde kvalitén
på vårt arbete.
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Inledning
De senaste åren har digitaliseringen tagit den svenska skolan med storm. Skolverkets rapport
(2016), påvisar att digitala redskap tillhandahålls till elever av skolor och huvudmän allt
oftare, för att gynna elevers lärande. Även om det upplevs positivt att skolväsendet främjas
genom introduktionen av allt mer digitala redskap, har digitaliseringens effekt i skolan fått
svidande kritik från vissa håll. När Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) jämförde PISA-resultaten från 2012 och 2015 och sedan satte
resultatet i relation till elevers tillgång på digitala redskap, kunde man utröna ett ofördelaktigt
samband (Appelquist, 2018). I en intervju med Appelquist (2018) uttrycker tidigare
utbildningsminister Gustav Fridolin sin oro och menar på att det har varit för mycket fokus på
datorerna i undervisningen.
Digitala redskap är något som de som är verksamma inom skolan måste förhålla sig till,
eftersom Lgr 11 menar att elever ska kunna verka i ett samhälle där ökad digitalisering och
snabb förändringstakt råder. Vidare menar läroplanen att elever ska även få möjlighet att
kunna utveckla sin förmåga att använda digital teknik och deras digitala kompetens
(Skolverket, 2018, s. 8). Att förse eleverna med kompetens kring användandet av digital
teknik och internet tycks rimligt, med tanke på att användandet av dessa går allt längre ned i
åldrarna. Redan vid två års ålder har 80% av barnen börjat använda internet och över hälften
av barn i tre års åldern använder internet dagligen (Internetstiftelsen, 2017).
I en skola och samhälle som börjar bli alltmer digitalt, där lärare möter elever som redan
innan skolstart har kommit i kontakt med digitala redskap och navigerat sig på internet, kan
det tyckas, om läroplanen bortses från, klokt att ta vara på elevers erfarenheter kring dessa.
Unesco (2011, s. 17) tar upp i sitt internationella styrdokument att medie- och
informationskunnighet är något som lärare ska använda sig av i undervisning. Medie- och
informationskunnighet är ett samlingsbegrepp som avser digital kompetens vad gäller medier,
information, internet, datorer, digitala medier, film, tv, reklam och spel; samtliga av dessa är
saker som elever i dagens samhälle tar del av dagligen. Wirback (2013, s. 32) påvisar att
lärarna i hennes studie inte kunde definiera vad digital kompetens innebar samt att de
fortbildningsinsatser som erbjudits inte är tillräckliga för att lärarna ska kunna realisera
digitaliseringsinitiativet.
Eleverna använder sig av digitala redskap som har i syfte att underlätta lärandet och som är
ett hjälpmedel för elevernas svårigheter. Digitala redskap kan användas som
undervisningsverktyg i skolan, något som har skapat nya möjligheter för lärandet och olika
didaktiska val för läraren att skapa betydelsefull undervisning. På så sätt kan eleverna skapa
mening av den nya kunskapen. Dock har en diskussion enligt Horton, Hagevik, Adkinson och
Parmly (2013, s. 48) tagit stor plats i vårt samhälle de senaste åren vad gäller elevernas
skärmtid. Detta kan tolkas på två olika sätt; å ena sidan kan en ökning av skärmtiden anses ha
negativ påverkan på eleverna eftersom eleverna går miste om allt mer kunskap som finns
tillgängligt i naturen. Å andra sidan visar Hortons et al (2013), studie på att digitala redskap
inte nödvändigtvis behöver avlägsna den traditionella undervisningen. Istället kan de digitala
redskapen ses som ett komplementerande redskap att användas för att driva elevernas intresse
för ämnet, samt att skapa fler möjligheter för lärandet.
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Det finns alltså negativa aspekter kring att lämna ute digitala redskap, men även att ha en
övertro på dem. I slutändan är det läraren som bör göra avväganden kring det analoga och
digitala och det behöver inte vara ett val som resulterar i antingen eller. Det digitala är dock
det senaste att ta hänsyn till vad gäller de didaktiska valen, varpå förutsättningarna för att
använda dessa möjligtvis inte är lika vidspritt. Det krävs alltså mer kunskap hos lärare för att
veta när och hur den digitala verktygslådan kan användas, något som vi vill bidra med i
denna studie.

Syfte och problemformulering
Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på hur de digitala redskapen gynnar
alla elevers delaktighet på lika förutsättningar utifrån sina individuella behov i
undervisningen. Mer preciserat kommer konkreta metoder och redskap lyftas fram som kan
stimulera elevernas lärande i en inkluderande skolmiljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv.
Specifikt vill vi få svar på följande fråga:

➢ På vilka sätt arbetar lärare och elever med digitala redskap i naturvetenskaplig
undervisning i grundskolan?

Studiens upplägg
Här presenteras upplägget av studien. Inledningsvis förklaras de bärande begreppen som
ingår i det sociokulturella perspektivet och som används i analysarbetet, sedan presenteras en
sammanfattande bild av tidigare forskning kring digitala redskaps användning, samt ett
sociokulturellt perspektiv av användning av de redskapen i skolan. Därefter följer en
beskrivning av metoden där tillvägagångssättet klargörs för att svara på frågeställningen samt
motivering för vald metod. Slutligen kommer resultatet att redovisas, analyseras och
problematiseras. Allra sist följer didaktiska implikationer och vidare forskning.

Definition av begrepp
Applikation: En applikation är ett program som kan laddas ner till en mobilenhet. Det kan
vara bland annat en molntjänst (en tjänst som lagrar information i en extern server), ett spel
eller en social tjänst.
Digitala redskap: Är ett samlingsnamn på tekniska redskap som används för att underlätta
vardagen, exempelvis undervisning och inlärning. Begreppet innefattar många olika redskap,
så som dator och surfplatta, dock är samlingsnamnet brett och spänner över många
sakområden. Ett val gjordes därför för att begränsa studien till de digitala redskap som är
vanligast förekommande i skolan, det vill säga datorer, surfplattor, mobiler samt appar och
tjänster som dessa redskap erbjuder för lärande. Exempel på dessa tjänster är lärplattformar,
sökmotorer och andra program, så som Google Earth.
Smartboard: En stor skärm med touchfunktion, ansluten till en dator, där du kan styra datorn
direkt från skärmen med en speciell penna.
Chromebook: En surfplatta med touchfunktion och tangentbord. Surfplatta är en mobilenhet
som kan skapa mobilt lärande, lärandeprocesser och möjlighet för lärande som är
molnbaserat.
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Google Classroom: Är en plattform online som ger möjligheten för läraren att kunna bland
annat skapa klasser, distribuera hemuppgifter, lämna feedback och se elevernas inlägg och
svar.

Studiens teoretiska utgångspunkt
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv
Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande framställs lärande och utveckling som något
som sker i samspelet mellan individen och omgivning. Säljö (2013, s. 20) lyfter fram att detta
samspelet inte är begränsat mellan endast människor, utan sträcker sig även mellan individen
och artefakter, exempelvis texter, bilder och föremål. Texter, bilder och föremål kan utifrån
ett sociokulturellt perspektiv ses och benämnas som verktyg. Vygotskij skiljer mellan yttre
och inre verktyg. Det vill säga att yttre verktyg är de verktygen som existerar i den fysiska
världen, exempelvis texter, bilder och andra föremål, samtidigt som de inre verktygen är de
mentala och förstående verktyg människan besitter, som språk, minne och tänkande. De
verktygen har betydelsefulla funktioner för människans lärandeprocesser, och i interaktionen
med de verktygen skapas förutsättningar för lärandet och mediering av kunskap (Säljö, 2015).
Vygotskij visade på att språket spelar en stor roll för mediering av kunskap, och att lärande
och utvecklingen av olika färdigheter skapas i den yttre sociala kontexten, med hjälp av yttre
verktyg som anpassas till individuellt lärande och individuella tänkesätt (Partanen, 2014, s.
79). Partanen (2014) benämner denna process som internalisering. Detta innebär att individen
nu kan assimilera kunskapen i andra kontexter, som ofta benämns i den sociokulturella synen
på lärandet med appropriering av kunskapen; det vill säga att individen har gjort kunskapen
till sin egen för senare kunna tolka och förstå omvärlden.
Säljö (2013, s. 20) anser att den sociala interaktionen mellan människor har stor betydelse,
och utrycker att i ett sociokulturellt perspektiv uppträder kunskap i gruppen och i den sociala
kontexten. Säljö (2013, s. 99–103) beskriver Vygotskijs Zone of Proximal Development
(ZPD), där individen inte längre befinner sig i den trygghetszonen, utan med hjälp av någon
eller några som har mer utvecklade kunskaper inom det behandlade området kan utmanas och
utvecklas i sitt lärande. Att individen utvecklas med hjälp av andra som har mer utvecklade
kunskaper kan även benämns som scaffolding (stöttning) och brukar jämföras med en
byggnadsställning. Individen kan med hjälp av byggnadsställningar succesivt ta sig vidare i
sin kunskapsutveckling (Säljö, 2013). Scaffolding kan uppträda i fler situationer, bland annat
i samspelet mellan lärare och elev, mellan elev och elev, eller mellan elev och verktyg som
texter eller föremål. Dessa samspel skapar följaktligen förutsättningar för att olika
uppfattningar synliggörs och bearbetas, vilket kan skapa förutsättningar för lärande (Säljö,
2013).
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Bakgrund
Tidigare forskning ligger till grund för den forskning som ska bedrivas, och kan beskrivas
som en förförståelse av det som redan känns till och det som ska tas reda på (Bjereled,
Demker och Hinnfors, 2018, s. 11 – 12). I denna del presenteras väsentliga delar ur
styrdokument och relevant tidigare forskning som detta arbete grundar sig på. Eftersom
forskning kring digitala redskap, inkludering och individualisering är omfattande, kommer
endast delar av denna forskningen att lyftas fram.

Styrdokument
Skollagen
Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att skolan ska se till att varje elev inhämtar och utvecklar
kunskap som främjar elevens utveckling och lärande. Utbildningen ska utformas så att den
bidrar till varje elevs individuella utveckling samt förbereder eleven för vidare utbildning.
Utbildningen ska främja den sociala gemenskapen och ge en god aktiv grund för att bli en
god samhällsmedborgare. Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och eleverna ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som det är möjligt.
Grundskoleförordningen
I Grundskoleförordningens under 24§ framkommer det att eleverna i grundskolan ska ha
tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig
utbildning. Särskilt stöd kan ges till de elever med behov av specialpedagogiska insatser,
sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör i sin
skolvardag (SFS 1994:1194).
Lgr11
Läroplanen lyfter fler viktiga aspekter som pedagoger måste arbeta med för att främja elevers
utveckling. Bland annat lyfts det fram att undervisning som sker ska anpassas till varje elevs
behov och förutsättningar. Undervisningen ska främja elevers fortsatta lärande och
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper. Skolans uppdrag är att främja lärande där varje individ stimuleras till att inhämta
kunskap och utveckla dessa kunskaper. Utöver det, så beskriver kursplanen i kemi, fysik och
biologi att eleverna ska, genom systematiska undersökningar, ges möjligheter att utveckla
färdigheter i att hantera digitala verktyg och annan utrustning. Vidare ska skolans verksamhet
utvecklas mot de nationella mål som är satta. Detta kräver att skolan ständigt prövas, att
resultat följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete
sker i samarbete mellan skolan, hemmet och det omgivande samhället (Skolverket, 2018).
Salamancadeklarationen
Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997) råder en allt större
sammanhållning om att elever med särskilt behov av stöd i undervisningen bör omfattas av
alla undervisningssystem. En integrerad skola innebär att skolan utvecklar en pedagogik med
barnet i centrum, vilket främjar undervisning åt alla barn oavsett funktionshinder. ”Den utgår
från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste
anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg
fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur” (Svenska Unescorådet, 1997.
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s. 17). Inrättandet av inkluderande skolor är väsentligt när det gäller att ändra
diskriminerande hållningar, att skapa en skola för alla och skapa ett integrerat samhälle för
alla. En grundläggande princip för en integrerad skola är att alla oavsett funktionshinder ska
få möjlighet att få undervisning i helklass. Den inkluderande skolan måste erkänna och
tillgodose varje elevs behov, stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara
mot uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola. I en integrerad skola ska varje elev
med behov av särskilt stöd få tillgång till det aktuella extra stöd som eleven är i behov av, för
att klara av sin skolgång på ett tillfredställande sätt. Lämplig teknologi skall vid behov
utnyttjas för att öka chanserna för eleven att nå framgångsrika studier. Specialundervisning
ska inkluderas i olika forskningssituationer för att på ett framgångsrikt sätt kunna förbättra
undervisning och inlärning, både på nationell men också internationell nivå. Pedagogerna ute
i klassrummen bör aktivt delta i både de praktiska insatser och den reflektionsverksamhet
som ingår i aktionsforskning (Svenska Unescorådet, 1997).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla styrdokument som berör skolan och elevernas
välmående tydligt fastslår vikten av inkluderingsarbetet i skolan, något som även ses som
rättighet för elever i deras skolvärd. Skolan skall även erbjuda elever lika förutsättningar för
att lyckas och nå skolmålen oberoende av den funktionhinder eller svårighet eleverna
befinner sig i. Detta kräver att verksamma lärare är utrustade med olika redskap för att kunna
genomföra inkluderingsarbetet i skolan. Denna studie kommer enbart att diskutera digitala
redskap och dess användning i undervisning som en del av redskapen som lärare har tillgång
till i skolan.

Inkludering
I skollagen betonas det att elever som är i behov av särskilt stöd ska få den undervisningen
inom den elevgrupp som eleven tillhör (SFS 2010:37, 3kap 7§). Det framkom klart och
tydligt i skollagen att alla elever ska i så stor omfattning som det är möjligt erbjudas
möjligheten att vara kvar i sin klass och få undervisning och det stöd som behövs i
klassrummet. Elever ska även ha lika tillgång till utbildning oberoende av var de bor, hur
deras sociala hemförhållanden ser ut eller vilken religion de tillhör.
Nilholm (2006, s. 7) beskriver att uttrycket ”en skola för alla” handlar om att skolan ska vara
en plats där eleverna har rätt till delaktighet i de gemensamma aktiviteter som skolan
erbjuder. Själva begreppet inkludering står för att elever med specifika behov och svårigheter
ska vara delaktiga i skolan och de olika undervisningssituationer oberoende av de
svårigheterna. Något som är nödvändigt att lyfta fram är att inkludering innebär inte enbart
om den fysiska placeringen av eleven utan framför allt om elevens rätt till delaktighet i
undervisningen och de olika aktiviteter i skolan.
Det lyfts fram av Nilholm (2006, s. 17) att skolan ska erbjuda eleven inflytande över sitt eget
lärande och att alla elever i klassrummet ska få möjligheten att utbyta kunskap med varandra
samt utveckla deras sociala relationer. Att inkludera eleverna kan till exempel innebära att
eleverna ska få samma undervisning, men undervisningen ska vara anpassad till elevernas
olikheter och behov. Detta är ett dilemma som läraren ofta står inför, där läraren hela tiden
måste försöka hitta jämnvikt mellan inkludering av eleverna i undervisning och individuella
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anpassningar som eleverna behöver. Eftersom dilemmat ofta kvarstår, kommer skolan att
vara i behov av att göra skillnad mellan elever och på så sätt kommer inkludering och
exkludering alltid att finnas i skolans värld.
Att stödja skolan och dess pedagoger är en nödvändighet för att främja det inkluderande
arbetet i skolan, samt är det lika viktigt att läraren arbetar utifrån ett inkluderande synsätt och
får verktyg för att kunna möta den naturliga variationen av elever som existerar i en klass.
Det är viktigt att den inkluderande miljön i skolan utgår från elevernas olikheter och ser dem
som något positiv. Inkluderande undervisning innebär att alla elever oavsett bakgrund är
delaktiga i gemenskapen och i lärandet. Det handlar även om att ändra lärmiljön så att den
passar den mångfald av elever som finns på en skola (Skolverket, 2013, s. 53).

Lust att lära
Människor utnyttjar erfarenheter, delar med varandra och lär varandra, där inlevelseförmåga
som är grunden för inlärningsprocessen. Mycket av det personliga lärandet handlar i grunden
om att förstå hur andra har tagit till sig kunskapen. Lika viktigt som att förstå att någon annan
har tagit till sig kunskapen, är det att förstå att någon annan inte har lyckats göra det. Att
kunna se att någon inte lärt sig ingår i lärarens uppdrag. Att inte förstå kan i många fall
kopplas i ihop med elevens brist på självförtroende, motivation, känslan av otillräcklighet
eller att kunskapen inte är tillgänglig för alla.
Gärdenfors (2010 s. 21) lyfter fram att motivation och nyfikenhet för att utforska och lära
finns hos eleverna men att skolan misslyckas att ta vara på och bibehålla det. Att hålla
eleverna nyfikna, motiverade och sätta deras lärande, produktivitet och kunskapsutveckling i
fokus är något som skolans verksamhet jobbar ständigt för. Gärdenfors (2010, s. 79–83)
förklarar att det finns olika former av motivation; inre motivation och yttre motivation. Inre
motivationen kommer från elevens egna intressen för det de ska lära sig, däremot grundar sig
den yttre motivationen på skolans och samhällets intressen för vad som ska läras. För att
eleverna ska uppnå lyckosamt lärande anser författaren att inre motivationen måste vara den
bärande drivkraften. För att aktivera den inre motivationen krävs det ett arbetssätt som väcker
nyfikenhet hos eleven och att möjligheter för uppnå målen tillsammans med andra ska finnas.
Gärdenfors (2010, s. 22) menar att om läraren ska kunna öka motivationen och förståelsen
hos eleven krävs det bland annat att läraren tar vara på elevernas intresse och motivation och
har det som utgångspunkt för undervisningens olika moment, samt skapar lärandesituationer
där eleverna erbjuds kontrollen över sitt personliga lärande. Eftersom det finns olika sorters
minnen, så finns det parallellt också olika sorters lärande och dessa kan kombineras, samt
komplettera varandra. Elever kan till exempel lära sig genom språk, kommunikation,
imitation och reflektion där sammanhanget styrs av elevens tolkning av den informationen
som ges.

Tidigare forskning
Underlätta förståelsen
Digitala redskap bidrar inte bara till ökad motivation för ämnet, utan det kan även bidra till
ökad förståelse för olika fenomen och begrepp. I ett forskningsprojekt som gjordes av Parnes
och Hedenström (2014) genomfördes ett projekt där 20 skolor och 800 elever i årskurs 6 var
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inblandade. Projektet syftade på att visa hur digitala 14 spel kan användas i lärandet. Eleverna
i projektet fick testa en speciell Minecraftserver med möjligheten för läraren att lägga ut
uppgifter i en 3D-värld som eleverna känner till. Parnes och Hedenström (2016, s. 23) visar
hur lärare kan använda bland annat spel och olika 3D-moduler i undervisning för att
underlätta lärandet, förståelsen och motivationen hos eleverna i ämnet. Studien tar även upp
den utveckling som sker i skolan vad gäller digitala redskap som eleverna använder. Den tar
även upp hur vi kan ta nytta av denna utveckling för att få ut det bästa av de redskapen på ett
sätt som gynnar eleven, läraren och skolansorganisationen. Detta är något som
överensstämmer med Fančovičová, Prokop och Uşaks studie (2010) som jämförde två olika
undervisningsmetoder i biologi – de som skildrade fakta som var webbaserad och traditionell
undervisning som utnyttjade böcker. De webbaserade medlen var “förberedda” och
utformade just för biologiundervisning (hälsa och näring). Fančovičová et al (2010, s. 916)
visar på att webbaserade läromedel ledde till ökade kunskaper och förståelsen av
vetenskapliga fenomen som ingick i ämnet biologi. Det ska också påpekas att även om
webbaserade läromedel numer är på frammarsch går det inte att förneka att traditionella
läromedel så som förlagsutgivna texter och böcker inom olika ämnen var mer etablerade vid
tidpunkten då studien genomfördes. Den visar att eleverna vid tidpunkten ändå gynnades av
webbaserade läromedel, vilket bör vara en indikation på dess nytta.
Vidare har digitala redskap blivit ett viktigt och effektivt redskap för lärandet. Horton et al
(2013, s. 46) och Tarng, Change, Liang ou och Chang (2008, s. 53) tar i sina studier upp hur
digitala redskap kan underlätta elevers utforskande av till exempel naturen som finns nära till
hands, som i sin tur kan leda till ökad förståelse av naturens egenskaper. Enkla applikationer
så som Google Earth kan skapa möjligheter för att elever ska undersöka naturen och miljön
som finns tillgängligt i deras omgivning. Detta kan även öppna dörrarna till mer avancerade
och komplexa resonemang kring ämnet biologi eftersom med hjälp av digitala redskap, så
kan eleverna granska och studera naturen. Detta överensstämmer med Laru, Järvelä och
Clarianas (2012) studien Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with
mobile peer-to-peer tools for learning: a case study with K-12 learners låg fokuset på att
överväga hur digitala resurser kan stödja lärandet i utomhusfältet. Laru et al (2010, s. 103)
menar att digitala redskap kan erbjuda en tillgång till mer komplex kunskap syn på den
digitala redskapsanvändningen i undervisning. Forskarna lyfter att inkludering av digitala
redskap i den traditionella utomhuspedagogiken kan erbjuda elever ett mer komplext lärande
samt öppnar fler vägar för kommunikation och diskussion kring ämnet. Digitala redskap
gynnar elevers förståelse av den nya kunskapen som de möter ute i naturen samt att
redskapen är anpassningsbara. Detta leder till en höjning av resultaten för de lågpresterande
eleverna.
Positiv effekt på det personliga lärandet
En annan utgångspunkt i digitala redskapsanvändning i undervisning och dess betydelse i
dagens didaktik syftar på att visa hur svensk didaktik kan ta nytta av digitala medier och
digitala redskap, samt hur undervisningsverksamheten kan utvecklas. Andersson (2012)
förklarar att genom att fler lärare experimenterar med digitala redskap i undervisning, så kan
nya didaktiska rum för undervisningen skapas, som i sin tur upplyser nödvändigheten i att
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förstå och (ur ett didaktiskt perspektiv) kritiskt undersöka de digitala mediernas
utbildningsmässiga potential. Användningen av digitala redskap i undervisning innebär ett
mer aktivt lärande som riktar sig mot individen, där digitala redskap kan användas för att
främja det personliga lärandet i skolans värd. Detta nämner Andersson (2012, s. 22), och
menar att lärarens experimentering med digitala redskap i undervisning kan skapa nya
möjligheter för eleverna i deras meningsskapande. Digitala redskap kan skapa nya didaktiska
rum som öppnar nya dimensioner för samtalet mellan lärare-elev och elev-elev, som har i
syfte att underlätta diskussionen för både låg- och högpresterande elever eftersom samtalet
sker digitalt.
Olika digitala redskap kan främja det individuella lärandet genom att elever själva tar ansvar
över sitt lärande. Detta lyfts fram av Song, Wong och Looi (2012) som presenterar i sin
studie de pedagogiska fördelar som finns i att använda mobiler som redskap i undervisningen.
Studien tog ett avstamp ur ett perspektiv i individuellt lärande (”personalized learning”) och
ägde rum i ett tre-årigt projekt i Singapore: ”Leveraging mobile technology for sustainable
seamless learning in Singapore schools”. I studien fick 37 elever varsin smart telefon att
använda i lärandesituationer. Telefonerna hade konstant internetuppkoppling och elevernas
användande av mobilerna laddades upp och övervakades genom servrar. Song et al (2012, s.
698 – 699) menar att det trädde individualiseringen i lärandet fram med hjälp av digitala
redskap, specifikt mobiler. Med tanke på att mobilförbud i klassrummet har debatterats och
argumenterats flitigt om i den svenska skolan, är det intressant att se det hela ur ytterligare ett
perspektiv. Det vill säga att elever kan ta kontroll över det digitala redskapet som används
och på det sättet kan elever välja mellan olika presentationsformer. Till exempel bidrog
systemet Mobile Learning Environment (MLE) med förutsättningar för att främja det
personliga lärandet, där det erbjöd elever olika val i avbildningen av livscykeln hos fjärilar
och spenatplantor. Mobilerna erbjöd eleverna flera olika val kring hur de kunde skildra
livscykeln; Word-dokument, PowerPoint, Sketchy och kamera. Att undervisningen och
förståelsen kan underlättas med olika representatitonsformer lyfts fram även av Jidesjö (2012,
s. 61, 109). Olika representatitonsformer ska inte bara ges i undervisningen från lärarens sida,
utan även elever ska bli erbjudna olika sätt att få visa och konstruera sina kunskaper, något
som digitala redskap kan erbjuda, varierande representationssätt för såväl lärare som elever.
Detta kan gynna elevers måluppfyllelse i ämnet biologi som nämns i lgr11, det vill säga att
digitala redskap kan underlätta för elever att ta till sig ämnets innehåll och skapa mening av
de nya kunskaperna.
I studien av Gan, Scardamalia, Hong och Zhangs (2012) undersöktes framväxten av grafisk
literacy hos elever som bidrog till en online gemenskap, samtidigt som de utökade deras
kunskaper i biologi, historia och optik. I studien beskrivs “Knowledge forums” som en form
av plattform där eleverna interagerade och delade kunskap med varandra online (på så viss
uppstod “knowledge building”). Eleverna i studien fick inga instruktioner i hur man använde
sig av grafiska uttrycksmedel för att beskriva idéer och förklara - de lärde sig även av
varandra om hur man kunde använda sig av grafiska redskap - både vad gäller mjukvara och
hårdvara. Gan et al (2010) nämner dessvärre inte vilket program har eleverna använde sig av
för att konstruera bilderna, men det kan antas att det var grundläggande, eftersom
användargränssnittet i programmet (som kan utrönas via bilder i artikeln) har ett basalt
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utseende. Studien visar på de möjligheter det digitala erbjuder för att skapa förståelse i
biologi. Det ska dock erkännas att användandet av program som det ändå kräver kompetens
kring digitala redskap, något som är beroende av attityden och organisatorisk satsning vad
gäller digitaliseringen av skolan.
Väcka intresset
Engagemang och intresse kan anses av många som nyckeln till lärandet, där elevers
individuella intresse är det som driver fram lärandet. Det nämns även att barn i tidiga åldrar
har visat intresse för skolan, det vill säga att de är engagerade att undersöka, samt vill lära sig
mer om ämnet genom att skapa samtal och diskussioner som gynnar meningsskapandet. Detta
innebär att större ansvar läggs på läraren att driva fram och bibehålla intresset för skolans
olika ämne, något som vidare kan kopplas till Parnes och Hedenström (2014, s. 22), där de tar
upp att intresset för skolämnen finns hos eleverna, dock utanför skolan och mest i de
populärvetenskapliga medierna. Studien hävdar att med hjälp av spel kan läraren driva
elevers intresse och leda deras engagemang mot lärandemålen. Målet är inte bara att driva
deras intresse utan bibehålla det i många år framåt, men för detta krävs det ett aktivt arbete.
Användningen av digitala redskap i undervisningen kan leda till att elever effektivt kan ta del
av information och kunskap för att skapa förståelse kring begrepp och bearbeta information
(Tarng et al, 2008, s. 57). Det lyfts fram även hur virtuella miljöer leder till ett ökat intresse
för undervisning, till exempel ekosystem och dess arter. Att kunna göra studieresor till olika
platser för att ta del av kunskap är viktigt för undervisning. Dock behöver inte digitalt och
analogt vara ett val mellan antingen eller, både digitalt och traditionella
undervisningsmetoder har sina fördelar. Exempelvis är muntliga diskussioner något som
förekommer i klassrum. Med digitaliseringen behöver inte dessa upphöra, men ett alternativ
ges för att föra diskussioner, nämligen online. Johansson (2009 s. 34, 38-39) nämner i sin
avhandling att lärarstudenter känner en lättnad i att föra diskussioner online. Avhandlingen
berör dialoger på nätet och fokuserade på lärarstudenters interaktioner online. Bland annat
upplevdes anonymitet och det skriftliga uttryckssättet som två viktiga faktorer. Johansson
menar att diskussioner online kan erbjuda möjligheter för språkligt utmanade studenter att
kunna delta på mer lika villkor. I diskussioner online får det skrivna ordet större tyngd,
eftersom andra uttryckssätt som nyttjas i muntliga diskussioner inte finns tillgängliga, så som
tonläge, ansiktsuttryck och gester (a.a).
Till skillnad från det traditionella mediet så har digitaliseringen visat sig vara en utmaning för
verksamma lärare, som Orlando (2014, s. 435) påvisar i sin studie. Orlando visar i sin studie
att lärarna inte har fått någon kompetens i användning av digitala redskap, utan att det är
något de själva fick försöka tillskansa sig. Resultatet visade på att detta ledde till ett försämrat
självförtroende kring användandet av digitala redskap, och i vissa fall gick verksamma lärare
tillbaka till deras tidigare undervisningsmetoder (a.a, s. 436 – 437).
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Metod
I denna del redogörs de metoder som ligger till grund för denna studies arbetsgång. Mer
specifikt ska denna del beskriva och ta ställning till urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder,
genomförandet av datainsamling och analysmetoder. Utöver det, beskriver den också etiska
överväganden.

Studiens metod och förutsättningar
Detta är en kvalitativ studie och nyttjar en kvalitativ forskningsmetod. Ahrne och Svensson
(2015, s. 9) menar på att kvalitativa metoder bygger på intervjuer, observationer och analyser
som inte kan analyseras med statistiska metoder. Barajas, Eriksson, Forsberg och Wengström
(2013, s. 125) lyfter fram två perspektiv kring hur forskningsfrågor i kvalitativa studier kan
studeras; utifrån och inifrån. Vidare beskriver de att ett inifrånperspektiv innebär närhet till
undersökningsproblemet och att det uppstår en interaktion mellan forskaren och
informanten/informanterna.
Empirin som ligger till grund för resultatdelen har samlats in från en skola från två klasser i
årskurs fem. Skolan har flera parallellklasser i samtliga årskurser och sträcker sig från
förskoleklass till årskurs sex. Skolans resurser vad gäller digitala redskap anses vara god.
Majoriteten av alla klassrum har en smartboard, alla elever får en Chromebook redan i
årskurs 1 och skolan har resurser vad gäller utvecklandet och främjandet av användning av
digitala redskap. Den empirin som samlats in består utav två delar: intervjuer med lärare och
elever och observationer gjorda i undervisningssituationer. Observationerna består av
observationer gjorda under undervisningssituationer och har ägt rum under NO-lektioner. Det
ska dock påpekas att observationerna är kontextbundna till NO-lektionerna, men att de
slutsatser och didaktiska implikationer som görs inte specifikt är unika för NO-ämnen. Totalt
har 5 observationer gjorts och de benämns i den ordning som de framkommer i texten. Först
kommer observationstillfälle 1, följt av observationstillfälle 2 och så vidare. Observationerna
var strukturerade och avgränsade (Björndahl, 2005, s. 48) vilket innebär att observationerna
hade fokus på något - i denna studie låg fokus på lärare och elevers användning av digitala
redskap i undervisningssituationer. Ett fokusområde i observationerna är att göra
observationerna så noggranna som möjligt.
Inspelningarna av intervjuerna bestod endast av ljudfiler; det är inte några videoinspelningar
som ligger till grund för bevarandet av intervjuerna. Vi fann det tillräckligt att endast spela in
ljudet, med tanke på att fokus låg på svaren av intervjufrågorna och inte på omgivningen som
sådan. Björndahl (2005, s. 72) nämner att det finns två fördelar med att spela in intervjuer och
observationer: den första är att observationen konserveras som sedan kan återvändas till för
att analyseras och reflekteras kring - vi avbelastar vårt minne, eftersom det dessvärre är
begränsat.
Det ska dock erkännas att det finns negativa aspekter kring video- och ljudinspelningar; det är
ofta som video- och ljudinspelningar ses som objektiva sanningar av verkligheten. Faktum är
att denna verkligheten som presenteras endast är en representation av verkligheten. Det finns
även sinnen som spelar roll i vår interaktion med andra, så som syn, lukt och smak - dessa
kan inte tas upp av exempelvis en bandspelare. I slutändan finns det inte något tekniskt
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redskap som kan fånga den komplexitet som ett möte mellan människor innefattar
(Björndahl, 2005, s.74–75). När det kommer till intervjuandet av barn rekommenderas det att
vara särskilt uppmärksam och tydlig, samt att det är gynnsamt om det finns en relation till
barnet sedan tidigare (Källström Cater, 2015, s. 74). De elever som intervjuats har vi under
flera veckors tid byggt upp relationer till; med andra ord vill vi påstå att det redan fanns en
viss tillit etablerad mellan intervjuaren och den intervjuade.

Insamling av empirin
Intervjuerna skedde enskilt mellan den som intervjuade och den som blev intervjuad och ägde
rum i klassrum eller grupprum på skolan. Samtliga 12 intervjuer spelades in och
transkriberades. Även observationer av dessa två klasser har ägt rum vid olika tillfällen som
har lett till skärmdumpar av vissa moment. En loggbok har förts kring dessa moment som tog
sig form av en strukturerad loggbok. En strukturerad loggbok avser att beskriva, tolka och
reflektera kring de observationer som görs (Björndahl, 2005, s. 71 – 72). De som blev
intervjuade var både lärare och elever. Syftet med intervjuerna var att svara på
forskningsfrågan På vilka sätt arbetar lärare och elever med digitala redskap i
naturvetenskaplig undervisning i grundskolan? De frågor som ligger till grund för
intervjuerna (se bilaga 1 och 2) varierade sig utifrån mottagare beroende på om de var lärare
eller elev. Som tidigare nämndes bör intervjuer med barn präglas av tydlighet och
uppmärksamhet. De frågor som ligger till grund för intervjun med eleverna har därför
utformats så att de är tydliga. Två intervjufrågor som kan tyckas vara snarlika för både lärare
och elev är “Finns det några appar du upplever bärande för elevernas lärande?” som riktar sig
mot lärare och: “Finns det några appar som underlättar för dig på lektionerna?” som vänder
sig mot eleverna. Formuleringen av frågan riktat mot elever är lättare för eleverna att förstå
än om intervjufrågan ämnad för lärare hade ställts. Björndahl (2005, s. 91) visar på en figur
(figur 1) som beskriver hur intervjuer kan ta sig form:

Figur 1 Björndahls figur på hur intervjuer kan ta sig form

Det finns alltså olika grader av strukturer som en intervju kan ta sig form av. De intervjuer vi
har utgått från kan beskrivas som semistrukturerade, eftersom färdiga frågor ligger till grund
för de som blir intervjuade. Dock omformulerades vissa frågor utifrån de svaren som delgavs,
samt ställdes följdfrågor som kan liknas med samtalsintervjun. Som Eriksson-Zetterquist och
Ahrne (2015, s. 44) tar upp, så är det viktigt att förbereda sig så mycket som möjligt inför en
intervju, vilket innebär att man bör vara medveten om att ibland kan svaren som delges inte
vara tillräckliga, i vissa fall behöver frågorna upprepas, dock omformulerade. Det kan även
krävas följdfrågor för att klargöra och få utförligare svar på vissa frågor (a.a, s. 45).
Intervjufrågorna i denna studie har varit standardiserade med redan bestämda frågor riktade

17
mot den intervjuade, där även utrymme för att ställa följdfrågor och omformulera frågorna
har funnits.

Urval
Urvalet i denna studie kan till viss del klassificeras som ett bekvämlighetsurval, det vill säga
att den gruppen (och skolan) som valdes för studien var den lättaste att nå (Björkdahl Ordell,
2007, s. 86). Det är dock värt att påpeka att, även om det var ett bekvämlighetsurval som
gjordes, så fanns det andra faktorer som spelade in; exempelvis den relation som hade byggts
upp sen tidigare mellan intervjuaren och de som intervjuades. Den population om ligger till
grund för den insamlade empirin består av två grupper; två klasser i årskurs fem med totalt 41
elever och fyra lärare från arbetslaget i årskurs fem. En begränsning i insamling av empirin
gjordes genom ett obundet slumpmässigt urval av populationen, som går ut på att alla
personerna i den bakomliggande populationen hade lika stor chans att bli valda. Detta gjordes
genom att alla namn skrevs ner på lappar som sedan lades i en mössa. Sedan gjordes en
dragning där de namnen som framkom blev intervjuade. Totalt intervjuades åtta elever och
fyra lärare.

Analysarbete
En översikt av intervjuerna uträttades genom transkriberingar. Dessa analyserades sedan
(utifrån syfte och frågeställning) via en analysmodell som kallas för innehållsanalys (Barajas
et al, 2013, s.147). Ändamålet med denna analysmetod är att systematiskt och stegvis
analysera data för att följaktligen kunna identifiera och analysera teman. Det finns olika typer
av innehållsanalys och den vi valt att använda kallas för latent innehållsanalys. Det innebär
att data identifieras, där meningsbärande enheter, kodning av kategorier och centrala teman
framkommer, som i sin tur leder till utveckling av teorier och modeller. Det övergripande
syftet med detta arbete är att ta reda på hur de digitala redskapen gynnar alla elevers
delaktighet på lika förutsättningar utifrån sina individuella behov i undervisningen. Mer
preciserat kommer konkreta metoder och redskap lyftas fram som kan stimulera elevernas
lärande i en inkluderande skolmiljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Empirin analyseras
utifrån forskningsfrågan och den sociokulturella teorin. Detta till trots, så formade empirin de
underkategorier som svarar mot syfte och forskningsfråga. Analysarbetet bör därför
klassificeras som abduktiv, det vill säga att både induktiv och deduktiv analysmetod
förekommer (Svensson, 2015, s. 219).
För att identifiera vad som framkom i intervjuerna så granskades transkriberingarna av dessa
först i sin helhet, och alla svar som var av intresse för denna studie markerades. Det innehåll
från intervjuerna som inte svarade mot syfte och forskningsfråga sållades bort – en sortering
av det som var irrelevant gjordes alltså under detta steg. Det transkriberade materialet som
fanns kvar kondenserades ner till korta meningar. Dessa meningar abstraheras sedan till en
kod, vilken beskriver den meningsbärande enhetens innehåll utan några förvrängningar.
Koder som består av ett liknande innehåll samlas i underkategorier, vilka i denna studie
skapades efter diskussioner och med hjälp av överstrykningspennor i färger. Dessa bildade
sedan de tre huvudkategorier som går att finna i denna studie, nämligen att utveckla lärande
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med digitala redskap, språklig integrering med digitala redskap och smartboarden som
komplement till andra läromedel.

Etiska principer
Denna studie utgår från de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet konstruerat:
samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informationskravet, som
beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Nedan kommer dessa att beskrivas samt redogöras för
hur de efterlevs i denna studie.
Samtyckeskravet syftar till att deltagarna behöver ge sitt medgivande att delta i studien; de
har även möjlighet att neka – det måste framgå att det valet är möjligt för deltagaren.
Nyttjandekravet innebär att de som utför studien måste redogöra för deltagaren hur
forskningen kommer att nyttjas, det vill säga ändamålet med materialet.
Konfidentialitetskravet syftar till att garantera att deltagarnas identitet och annan känslig
information behandlas så att deltagarna förblir anonyma. Det innebär även att dokumentation
i studien behandlas på ett sådant sätt att inga utomstående och obehöriga har tillgång till
något av materialet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få reda på
information kring forskningen, det vill säga syfte och genomförandet. Vissa av deltagarna i
studien var minderåriga, varpå deras vårdnadshavare fick ge sitt medkännande eller neka
deltagande via en blankett som skickades hem (se bilaga 1). Om en vårdnadshavare gav sitt
godkännande, så gavs dock den minderåriga valet om att dra sig ur om hen så ville. I studien
fanns det inga som nekade sitt deltagande.
De etiska principerna beskrivna ovan har efterlevts genom blanketter, samtal och behandling
av materialet som samlades in. Alla deltagare har fått fiktiva namn – pojkar kan ha fått
flicknamn och vice versa – identifieringen av dessa personer är inte möjlig att göra. De
ljudinspelningar som ligger till grund för denna studie har förvarats och behandlats så att
ingen har haft tillgång till det.

Metoddiskussion
Validitet och reliabilitet är två begrepp som är viktiga inom forskning. Bjereld, Demker och
Hinnfors (2018, s. 102) definierar validitet som i vilken utsträckning vi verkligen undersöker
det vi avser att undersöka. Reliabilitet definierar de som hur det som undersöks egentligen
mäts. Med andra ord finns det olika grader av validitet och reliabilitet i forskningsstudier, det
går att ha en hög reliabilitet, men låg validitet. Det går dock inte att ha hög validitet utan att
ha hög reliabilitet på studien. I fallet med vår studie innebär det att vår undersökning bör ta
avstamp i syftet och svara på forskningsfrågan för att uppnå validitet. Reliabiliteten i vår
studie påverkas av de metoder vi utgår från för att både samla in och analysera data.
Vidare finns det även andra aspekter som är värda att ta upp vad gäller forskning, nämligen:
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman,
2011, s. 352 – 355). Nedan beskrivs vad dessa aspekter innebär och hur de efterlevs i denna
studie.
Studiens trovärdighet innebär att observationer och intervjuer som ägt rum har dokumenterats
på ett trovärdigt sätt, det vill säga att vi har förhållit oss till de regler och riktlinjer som
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existerar. Det ska även framgå att forskningens fokusområde har varit i centrum under själva
insamlingsperioden (a.a, s. 354.) I studien beskriver vi de fyra forskningsetiska principerna
samt klargör och motiverar hur vi efterlever dem. Även tillvägagångssättet beskrivs, där
intervjufrågorna beskrivs och hur ljudinspelningar gått till väga. De ljudinspelningarna som
ligger till grund för empirin har dessutom analyserats flertalet gånger, vilket styrker
trovärdigheten ytterligare. Intervjuerna har transkriberats och analyserats flertalet gånger för
att sedan avkodas till olika kategorier som presenteras under resultatet.
Överförbarhet innebär att resultatet i studien ska kunna överföras till en annan kontext (a.a, s.
355). Med tanke på studiens begränsade förutsättningar vad gäller tid och urval, så anser vi
inte att det med gott samvete går att generalisera resultatet. Det hade behövts mer tid, fler
deltagare och mer empiri för att kunna generalisera resultatet. Vi anser dock att slutsatser och
didaktiska implikationer kan dras utifrån de två klasser som studeras, vilket kan användas av
verksamma lärare i undervisning.
Vad gäller pålitlighet i studien, går det att dra paralleller till reliabiliteten. Bryman (2011, s.
352 – 355) beskriver pålitlighet som hur möjligt det är för andra forskare att upprepa och
replikera studien. Med tanke på att forskningsprocessens delar har beskrivits utifrån
dokumentation under olika rubriker, anser vi att studien är pålitlig.
Det sista kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det tydligt ska framgå om
några personliga värderingar har gjorts av forskarna i resultatet. Det ska inte heller framgå att
forskaren påverkats av tidigare teoretisk forskning (Bryman, 2011, s. 355). Det analysverktyg
vi använt oss av för att behandla den datan var latent innehållsanalys som är en induktiv
analysmetod. Det innebär att en kodning och kategorisering sker av materialet, där teman
sedan lyfts fram. Några personliga värderingar har inte gjorts i resultatet, trots att en etablerad
relation har funnits sedan tidigare med eleverna. Inte heller har tidigare teoretisk forskning
påverkat analysarbetet istället har den teoretiska forskningen tillämpats med hänsyn till
studiens analys och de teman som var bärande utifrån empirin. Inte heller har tidigare
teoretisk forskning påverkat analysarbetet, istället har den teoretiska forskningen tillämpats
med hänsyn till studiens analys och de teman som var bärande utifrån empirin. Med andra ord
kunde den teoretiska forskningen bekräfta och styrka det resultat som framkom i slutsatsen.

20

Resultat och analys
Resultatet redovisas under och utifrån tre huvudrubriker som i sin tur presenterar de
kategorierna som grundas på frågeställningen och syftet. Det övergripande syftet med denna
studie är att ta reda på hur de digitala redskapen gynnar alla elevers delaktighet på lika
förutsättningar utifrån sina individuella behov i undervisningen. Mer preciserat kommer
konkreta metoder och redskap lyftas fram som kan stimulerar eleverna i lärande i en
inkluderande skolmiljö. Specifikt vill vi få svar på följande fråga: På vilka sätt arbetar lärare
och elever med digitala redskap i naturvetenskaplig undervisning i grundskolan?
Nedan presenteras teman i en figur (figur 2) som syftar till att visa olika teman som förekom i
transkriberingarna av intervjuerna och observationerna, som i sin tur ledde till tre kategorier
som analysarbetet har som utgångspunkter. I resultatdelen finns utdrag ur transkriberingarna
och observationerna som också är färgkodade utifrån vilken kategori de tillhör.

Figur 2 De teman som ledde fram till kategorierna i studien.

Under varje kategori redovisas observationer av elevernas digitala redskapsanvändning och
intervjuer i syftet att ge en helhethelhets bild av vad kategorierna representerar. Efter varje
resultatredovisning följer en analys, sedan diskuteras och kopplas till tidigare forskning,
litteratur och teori som berör området. Vi kommer att avsluta resultatdiskussionen med en
summering, samt en slutsats.

Att utveckla lärande med hjälp av digitala redskap
Att använda och ta stöd av digitala redskap i undervisningsaktiviteter uttrycks positivt av
samtliga lärare och elever. Vid observationstillfälle 1 använde läraren digitala redskap för att
dela olika arbetsmaterial som eleverna kan ha tillgång till i Classroom. När läraren ska
introducera ett nytt projekt, till exempel vatten, användes Smartboarden för att presentera
området. Metodiskt gick läraren igenom hela planeringen för området, så att alla visste vad
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som skulle komma att ske. När eleverna ska skriva på sina Chromebooks använder de
rättstavningsfunktionen, samt ges även möjligheter till att ta till sig innehållet på olika sätt,
genom att variera presentationsformen till exempel genom bild, text och film.
Nedan (figur 3) är ett exempel på sådan planering för ett område som delas med eleverna.
Eleverna får tillgång till lärarens lektionsplanering, filmlänkar, en lista av begreppen som
området kommer att behandla och information om andra aktiviteter som kommer ske under
arbetets gång.

Figur 3 Ett exempel på elevernas tillgång till arbetsmaterial

Läraren kan erbjuda ett arbetssätt där eleverna arbetar i sin egen takt och kan välja vilka
svårighetsgrader de vill jobba i. De arbetar aktivt med sina uppgifter som läraren delade
genom Google Classroom. Eleverna använder och utvecklar sitt personliga lärande med hjälp
av digitala redskap. Alla elever som svarade på intervjufrågorna är överens om att det är
lättare att testa och pröva sig fram med hjälp av Chromebooken, jämfört med om de skulle till
exempel skrivit för hand. Eleverna frågar varandra om hjälp när de möter ett problem och kan
på det sättet utveckla och stötta både sig själva och sina kamrater i sitt lärande. Eleverna som
deltog i intervjuerna är överens om att med hjälp av olika appar som finns på skolans
plattform och Chromebooken, kan de träna olika färdigheter och utveckla de kunskaper som
presenterades i klassen.
I analysen av de diskussioner som förts via bland annat Google Classroom, framgår det att
detta medium besitter en inkluderande förutsättning, där eleverna som annars har haft
svårigheter att delta i muntliga diskussioner kunde få sina röster hörda här. Exempel på detta
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visades i observationstillfälle 2 där olika grupper interagerade med varandra online. (figur 4).

Figur 4 Ett exempel på online diskussion mellan eleverna

Eleverna chattar med varandra i Google Classroom om vattnets kretslopp och vilka begrepp
som är viktiga för vattnets kretslopp, detta sker i mindre grupper om 3 till 4 deltagare
Konrad: sen händer det där att vattnet blir moln
Dennis: ja tror de hette kondenserar
Konrad: ja det var det jag mena
Beata: det heter väl nederbörd när nederbörden regnar ner från molnen?
Lärare: Ja, när regnet faller kallar man det för nederbörd. Vet ni vilka som använder det
begreppet ofta?
Dennis: det är väl dem på tv:n på vädret.
Lärare: Vad hette dem igen?
Dennis: metrologer typ

I intervjun med läraren kring användningen av digitala redskap i undervisning fick följande
svar
Intervju med läraren Karl
Intervjuaren: Hur använder du digitala redskap i din undervisning?
Karl: Mycket är det här med att vi kan dela dokument, planering. Classroom används mycket
för att dela ut dokument och jag får det insamlat. Det är väl det som används mest.
Intervjuaren: Finns det något digitalt redskap du upplever som väsentligt i undervisningen?
Karl: Classroom tycker jag är lite bättre än de andra och används lite mer.
Intervjuaren: Finns det några appar du upplever bärande för elevernas lärande?
Karl: Ja…Fronter (skolans läroplattformen) vill man att de ska använda på egen hand,
men…även så används begreppsmaskinen, elevspel och skolplus. Men det är mer en träning.

Alla ärare som har tagit del i intervjuerna är överens om att införandet av de digitala
redskapen i undervisningens olika moment har lett till en klassmiljö där eleverna kan
utveckla sitt lärande i snabbare takt och därmed höja måluppfyllelsen. Pedagogerna anser att
digitala redskap har förstärkt elevernas självförtroende genom att erbjuda eleverna
möjligheten att göra framsteg i sin lärandeprocess, samt erbjuda utmaningar på rätt nivå.
Intervju med eleven Noah
Intervjuaren: använder du din chromebook mer än du använder läroböcker?
Aa, det gör jag nog. Alltså…vi har ju alla våra böcker i våran chromebook…så det blir ju alltså
liksom…nä, jag tror jag använder den mer, för att om man skulle glömma matteboken hemma
efter en läxa, så kan man bara ta upp den på datorn, så jag tror vi använder den mer.
Intervjuaren: Tycker du att lärarna låter er använda chromebooken mycket? (För mycket? För
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lite?)
Noah: Asså, jag tycker det är lika mycket, men innan i fyran så…skulle vi skriva på papper, då
skrev vi på papper. Men nu när vi ska skriva, om vi ska skriva en berättelse, gör vi det alltid på
datorn.
Intervjuaren: är det bättre?
Noah: Aa det tycker är mycket bättre, för sen dessutom att när du skriver väldigt långt utan
några pauser, så får du väldigt ont i handen…jag tycker det är bättre på en dator…för att…jag
vet inte, jag har snabbare fingrar på datorn.

Noah nämner att användningen av ett digitalt redskap så som Chromebook kan underlätta
lärandet. Exempelvis nämns att skrivprocessen är lättare med hjälp av digitala redskap, detta
gör att det är lättare för eleverna att producera texter jämfört med att skriva för hand. Dock
kan vi inte påstå att kvalitén av texterna som produceras är bättre med hjälp av digitala
redskap, utan det är lättare att skriva texter med hjälp av digitala redskap. Det nämns att även
om digitala redskap används mer än läroböcker, dock har läroböcker inte försvunnet men
förflyttats till den digitala plattformen som eleverna kan komma åt med hjälp av sina den
digitala redskapen så som Chromebook.
Analys av att utveckla lärande med hjälp av digitala redskap
Eleverna vi har intervjuat uttryckte att det är enklare att använda en Chromebook än en dator,
på grund av touchfunktionen som skärmen på Chromebooken och den begränsningen som
chromebooken har. Allt finns i Chromebooken, det behövs ingen mer utrustning för att kunna
utveckla lärandet.
I exemplet med Dennis uppdagades det att diskussionen i Google Classroom underlättade för
honom att vara delaktig och inkluderad i klassen. Dennis som vanligtvis behöver en extra
motivering att delta i muntliga diskussioner fungerade självgående i chatten med de andra
eleverna och bidrog till samtalet. Dessutom bidrog han i interaktion med andra där
informationsutbytet fick en högre nivå vad gäller vattnets kretslopp och begreppen som hör
till. Exempelvis bidrog han med begreppet “kondenserar” när Konrad syftade på när vatten
avdunstar och sedan kondenserar och blir moln
Samtliga elever och lärare tyckte att en Chromebook erbjuder variation i hur man kan se
innehållet, de kan även testa sig och träna. lärarna menar att de digitala redskapen som
används i undervisningssyfte är mer effektiva, det är lite häftigt, det är mer färg och det är
mer tillåtligt att testa sig fram, lite som en lek eller ett datorspel. Det finns ett lagom tempo
för alla och utmaningar är på en rimlig nivån. Det vill säga, att interaktionen med artefakter
så som Chromebook kan erbjuda eleverna olika vägar att testa och utveckla kunskaper. Under
observationen fick eleverna möjlighet att se innehållet på olika sätt, bland annat med hjälp av
bild, film eller ord som ger en helhetsbild av begreppets innebörd; något som eleverna är
vana vid. Exempelvis, titta på film och skriva ner de viktiga begreppen som nämns.

Språklig inkludering med hjälp av digitala redskap
En annan kategori som presenterades under analysarbetet av de materialen som samlades in,
var den inkluderande effekten som samtliga elever och lärare har upplevt. Exempel på det är
dem följande svar som vi fick i samtal med läraren Maria.
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Intervju med läraren Maria
Intervjuaren: hur använder du digitala redskap i din undervisning?
Maria: Jag använder mycket inläsningstjänst, så att eleverna kan få det uppläst. Sen använder
jag mig av Into Words, med det är ungefär samma som inläsningstjänsten, eleverna kan skriva
ett ord, sen kan de hålla över ordet och få det uppläst på det språket som de vill. Om ett ord är
felstavat, så kan de hålla över det och få det uppläst. Och det är ju lite mer svenska för
andraspråk. Sen använder jag mig av Lexin också, som är lite som google översätt. Sen
använder jag mig också av classroom screen.
Intervjuaren: På vilket sätt bidrar digitala redskap till elevdelaktighet? Gör det överhuvudtaget?
Maria: När eleverna kan kommunicera med mig och andra på lektionen, men också när det har
varit bråk på rasten, att de kan göra sig förstådda för mig om vad som hänt, så det är inte bara
undervisningssituationen, utan det är…under hela skoldagen.
Intervjuaren: Blir de mer eller mindre delaktiga, jämfört med “traditionella
undervisningsmetoder”?
Maria: Tittar man på de nyanlända…så erbjuder traditionell undervisning inte lika mycket. Sen
vet jag inte om de hade lärt sig svenskan snabbare, men delaktigheten i början är överlägsen.

Maria svarade tydligt på hur läraren kan arbeta med digitala redskap i undervisning och
menade att digitala redskap kan erbjuda olika funktioner som kan vara till stor hjälp för
eleverna i lärandet. De olika funktionerna kan användas under lektionens olika moment
oberoende av elevernas nivåer eller svårigheter. Till exempel nämner Maria att även eleverna
som har svenska som andraspråk har nytta av den användningen. Detta framgick vid
observationstillfälle 3 och nedan ges ett exempel på sådan användning av digitala redskaps
olika funktioner (figur 5). Under de diskussioner som ägde rum i Google Classroom deltog de
som inte behärskade det svenska språket. Genom att de använde sig av Google översätt (se
figur 5) för att översätta deras tankar till det svenska språket fann de en möjlighet för att både
interagera och integrera och även bidra i diskussionen. Det här kan jämföras med hur det
annars hade gått till om diskussionen ägt rum muntligt, där en tolk annars hade behövts.
Mullah som har arabiska som modersmål deltog och kunde översätta sina svar och delta i
diskussionen. Som i figur 5 visar på, så har Mullah en viss förståelse kring hur vatten
kommer till hemmen, även om han på ett begränsat vis förklarar hur det går till, som
kommentaren “sen vattentorn sen i kranen” påvisar.

Figur 5Ett exempel på elevernas användning av översättningsfunktionen
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Vi kan konstatera att Mullah befinner sig inte längre i trygghetszonen, utan med hjälp av
digitala redskap kan han utmanas och utvecklas i sitt lärande. Det är viktigt att nämna att
digitala redskap inte ger någon garanti på att eleverna utvecklas kunskapsmässigt, utan är ett
verktyg att använda sig av i undervisning. Eleven använder Google översätt för att svara på
lärarens frågor som läraren ställde till eleverna i deras Classroomflöde, det vill säga en
diskussion online kring vilken process vattnet går genom innan vi kan dricka det ur kranen.
Eleven som har svenska som andraspråk och inte förstår frågan, hade en möjlighet att
använda en översättningsfunktion för att översätta frågan, i det fallet arabiska språket. Eleven
kunde även vara delaktiga genom att översätta svaret från arabiska till svenska och sedan
klistra svaret i Classroomflödet.
Intervju med eleven Hanna
Intervjuaren: finns det några appar som underlättar för dig på lektionerna?
Hanna: Google Översätt.
Intervjuaren: Vilka lektioner då?
Hanna: på engelskan. Ibland har ju läraren mycket att göra hjälpa många, så då kan man ju bara
slå in där.
Intervjuaren: använder du din chromebook mer än du använder läroböcker då?
Hanna: Jaa! asså…jag vet inte riktigt. Jag använder alltid datorn. Det är roligare att använda
datorn.
Intervjuaren: varför? På vilket sätt?
Hanna: Det är jobbigt att skriva. Om man stavar fel måste man sudda, på datorn kan man bara
klicka eller slå in.

Hanna gav olika exempel på användning av digitala redskap i lärandet. Att eleverna kan
översätta olika ord från till exempel engelska till svenska, eller att eleverna kan rätta av olika
stavfel på sina texter. Det är lättare att skriva med hjälp av digitala redskap där fler funktioner
gör det lättare för eleverna att utföra uppgifterna. Eleverna som deltog i intervjuerna är
överens om att med hjälp av digitala redskap är det lättare att lära sig skriva och stava inte
bara i svenska men även i andra språk som ingår i deras utbildning.
Analys av språklig inkludering med hjälp av digitala redskap
Att införa digitala redskap i undervisningen kan främja en inkluderande miljö i skolan vilket
samtliga lärare är överens om. Det framkom att ett av de viktigaste uppdragen som skolan har
är att alla elever blir delaktiga i processen. Att vara delaktig skapar en trygghet, vilket i sin
tur kan leda fram till en tilltro till sin egen förmåga att försöka och lyckas. Eleverna har
möjlighet att arbeta med samma sak fast på olika nivåer. I och med att alla arbetar med
digitala verktyg och utnyttjar alla de hjälpfunktioner som finns i de olika programmen är det
ingen som blir särbehandlad. Som framgick vid observationstillfälle 4 är många av de elever
som har svårigheter hjälpta av att använda Chromebooken som ett visuellt stöd. När eleverna
arbetar med digitala redskap ges de möjlighet till att träna på svåra moment och att använda
de hjälpmedel som finns i programmen till exempel talsyntesen, Lexin, inläsningstjänsten,
google översätt eller rättstavningsprogram - något som är svårt att erbjuda med traditionella
undervisningsmedel. Eleverna får återkoppling via läraren men också via
rättstavningsprogram, som till exempel markerar felstavade ord och när talsyntesen läser upp
meningen hör de om ordet är korrekt. Lexin och den återkoppling som ges av både lärare och
rättstavningsprogram för tankarna till begreppet scaffolding inom den sociokulturella
traditionen, eftersom uppläsningstjänsten, rättstavningsprogramet och läraren syftar till att
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främja eleverna i deras lärande, vilket är det som upplevs av Maria i intervjun och tar sig
form i skärmdumpen ovan (se figur 5).
Eleverna är överens om att Classroom är en bra app, eftersom den bidrar till deras lärande
genom att göra kunskapen tillgängligt. Det förekommer i resultatet att fler elever använder
sig av talsyntesen på ett eller annat sätt. Det finns elever som använder den ofta, medan det
finns elever som använder den mindre ofta. Dock upplever eleverna inte att det är något som
särskiljer de från de elever som inte använder funktioner som talsyntesen eller
rättstavningsprogrammet. Detta kan ha att göra med att användningen av olika funktioner
som finns på Chromebooken har blivet en naturlig del av undervisningen och att funktionerna
finns tillgängliga till alla elever och inte begränsas till elever som i behov av de funktionerna.

Smartboarden som komplement till andra läromedel
I observationstillfälle 5 ska klassläraren introducera det nya projektet om vatten. Hon
använder smartboarden för att visa upp planeringen för området. Smartboarden används även
som komplement till andra läromedel, eleverna använder läroboken för att läsa kortfattade
fakta kring området, sedan kan eleverna genom smartboarden se olika bilder, filmer eller en
gemensam tankekarta. Eleverna använder både traditionella läromedel och digitala redskap.
Nedan är ett exempel på lärarens användning av smartboarden (figur 6 och 7). Läraren börjar
lektionen med en gemensam tankekarta av elevernas tidigare kunskap kring vatten.
Tankekartan är ren summering av elevernas svar på lärarens fråga som ställdes online genom
att använda en tankekarta online. Elevernas svar sammanställs automatiskt och visas sedan på
smartborden.

Figur 7 En exetticket av elevernas nya kunskaper kring vatten
Figur 6 Elevernas tidigare erfarenheter kring vatten.

Lektionen innehöll flera moment där läraren
använder sig av smartboarden, bland annat för att visa en kort film för att visualisera de olika
begreppen kring området vatten men även för att visa instruktionerna för uppgifterna som
eleverna ska genomföra. Lektionen avslutades med en online exetticket av elevernas nya
kunskaper som sedan sammanställdes och visades på smartborden (se figur 7).
Smartborden används enligt observationerna i alla ämnen. Till exempel i matematik kan den
användas som en traditionell whiteboard där lärare och elever kan skriva matematiska
beteckningar eller rita olika matematiska figurer.
Kategorin presenterades även i lärarnas svar på intervjufrågorna. Nedan är ett exempel på
sådant svar.
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Intervju med läraren Ella
Intervjuaren: arbetar du med digitala redskap i kombination med traditionella läromedel, eller
var för sig?
Ella: både och. Vi har böcker som är interaktiva, jag kan smälla upp boken på smartboarden och
jobba tillsammans med innehållet.
Intervjuaren: vilka digitala redskap använder du som komplement till traditionell undervisning?
Ella: som kompletterar det traditionella… man kan alltid läsa fakta på böcker, men att söka
fakta är ju lätt att söka upp med digitala redskap. Den är ju alltid tillgänglig och på NE är det ju
nivåanpassad. Into Words gör ju att du kan få det uppläst och få hjälp med stavningen. Sedan
används smartborden för att göra saker och ting med visuella, det är inte alltid lätt att rita för
hand på whiteboarden.

Läraren menar att digitala redskap så som Smartboarden öppnar nya möjligheter för lärandet,
läraren kan med enkelhet kombinera både de digitala redskapen och traditionella läromedel i
sin undervisning. Med Smartboarden kan läraren bland annat visa upp färdiga bilder, visa en
film eller använda den som en whiteboard där både läraren och eleven kan skriva på.
I samtal med eleverna framkom det att Smartboarden gör det lättare att visualisera olika
begrepp, när läraren exempelvis visar en bild för att förklara ett begrepp eller visar en film för
att förklara ett innehåll om ett fenomen. Nedan är ett exempel på sådant samtal med eleverna.
Intervju med eleven Simon
Intervjuaren: använder du din Chromebook mer än du använder läroböcker?
Simon: ja. Eller, asså...vi använder ju datorn mer än böckerna. Böckerna använder vi bara när
man ska läsa fakta och så.
Intervjuaren: vad tycker du om Smartboarden som läraren använder?
Simon: det är lätt att förstå när de använder den.
Intervjuaren: på vilket sätt?
Simon: asså. Man ser det mer framför sig. Digitalt visar mer precist, det blir mer jobbigare om
man ska rita och så.

Simon utryckte att bilder och andra visualiseringsmetoder är enklare att genomföra med hjälp
av Smartboarden. Att visa digitala bilder är något som samtliga elever uppskattar. Simon
menar att ett begrepp kan förklaras och förenklas med en bild som eleverna kan se det
framför sig där eleverna kan skapa förståelsen med hjälp av exempelvis bilden.
Analys av Smartboarden som komplement till andra läromedel
Det framkom i resultatet att samtliga lärare som svarade på intervjufrågorna är överens om att
läsa i böcker är det bästa sättet att ta reda på grundläggande fakta eftersom böckerna eleverna
läser i, redan är granskade av läraren och där finns inte felaktig information som det kan
finnas på internet. Ella nämner även att i böckerna är det inte så mycket att läsa i jämförelse
med att läsa bland informationer som finns på nätet och att eleverna inte behöver sortera
bland informationen. Dock tycker Ella att internet är ett bra sätt om eleverna vill fördjupa
sina kunskaper eller för att få fler bilder och åsikter kring olika områden. I resultatet förekom
en positiv attityd kring användning av digitala redskap så som Smartboard, och att
användningen inte nödvändigtvis behöver utesluta de traditionella, utan att eleverna behöver
ta till sig kunskaper på många olika sätt.
Enligt elevernas svar på intervjufrågorna och observationerna kan läraren enkelt göra olika
begrepp och fenomen visuella. Något som uppskattades av Simon var att bilderna som
visades är färdiga bilder som läraren har hämtat från internet. Simon tyckte att det är lättare
att se och förstå innehållet när bilderna är tydliga i jämförelse med bilder som läraren ritar
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själv på whiteboarden. Det uttrycktes även att när läraren ritar själv tar det lång tid och att det
inte är lika tydligt. Med Smartboarden kan läraren visa tydliga och precisa bilder och även
använda olika tjänster online där läraren kan sammanställa elevernas tidigare kunskaper och
de ny inlärda kunskaper så som i figur 6 och 7. Simon uppskattade den effektiviteten som
digitala redskap kan erbjuda. Läraren och eleverna kan även använda skrivfunktioner som
finns i Smartboarden som gör det möjligt att skriva och rita för hand.

Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och de bärande slutsatser som analysen av empirin
lett till. Detta görs med hänsyn till tidigare forskning från bakgrundsavsnittet och
teoriavsnittet. Syftet med studien är att ta reda på på vilka sätt arbetar lärare och elever med
digitala redskap i naturvetenskaplig undervisning i grundskolan? Mer preciserat kommer
konkreta metoder och redskap lyftas fram i en naturvetenskaplig kontext som kan stimulerar
eleverna i lärande i en inkluderande skolmiljö. I denna studie är fyra slutsatser framträdande:
➢
➢
➢
➢

En inkluderande skolmiljö kan skapas med hjälp av digitala redskap.
Digitala redskap erbjuder lika förutsättningar för eleverna att vara delaktiga.
Digitala redskap bidrar aktivet till det personliga lärande.
Olika presentationsformer kan erbjudas med hjälp av digitala redskap.

Resultatet visade att digitala redskap i undervisning kan öka elevernas självkänsla och
delaktighet där förmedling av kunskapen blir mer effektiv. Något som bekräftar Tarngs et al
(2008, s. 55) studie, att dagens lärande med hjälp av digitalisering blivit ett viktigt och
effektivt sätt för människor att ta till sig kunskap. Det är viktigt att testa och prova sig fram,
det är en del av processen. Under studiens gång framkom att digitala redskap är nyttiga i
skolan för att de finner en möjlighet att testa, samarbeta, kommunicera och ett sätt att se sin
personliga utveckling. Enligt Songs et al (2012, s. 681) studie beskriver det att det är endast
när eleven känner sig som en aktiv och kreativ deltagare i skolans aktiviteter som skolan kan
höja motivationen för det personliga lärandet, där eleven kan uppleva att skolan är
betydelsefull för utvecklingen. Vi ser likheter till olika tillfällen där observationerna och
samtal med läraren och eleverna visade att en inkluderande skolmiljö skapades med hjälp av
olika digitala redskap. Dock till skillnad från Songs et als (2012) studie som riktade sig mot
elevernas individuella utveckling med hjälp av digitala redskap, visade resultatet att digitala
redskap ger förutsättningar för inkludering, både socialt och språkligt.
Det framkom tydligt hur skolan kan erbjuda fler alternativa metoder i undervisning med
digitala redskap och de olika funktioner som redskapen har, något som även nämns av
Jidesjö, (2012, s. 109). Det förekommer även att de digitala redskapen som används i
undervisningssyfte är mer motiverande, det är mer tillåtligt att testa sig fram, lite som en lek
eller dataspel. Det finns ett lagom tempo för alla och utmaningar är på en anpassande nivå.
Detta bekräftar även Parnes & Hedenströms (2014, s.23) studie om hur digitala redskap så
som spel och olika appar kan användas i lärandet. Eleverna kan till exempel använda spel
med möjligheten för läraren att lägga ut uppgifter i. Forskningen menar att digitala redskap så
som spel kan användas i alla ämnen i skolan, från den mest naturliga biologin och fysiken, till
idrott och slöjd. Eleverna kan använda digitala redskap för att lära sig att kritiskt analysera
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vad som presenteras. Detta kan även användas genom presentationen för att skapa helt nya
typer av instrument eller bilder med hjälp av programmering som kan ge läraren alternativa
redovisningsformer för att utnyttja i sin undervisning.
Resultatet visade att digitala redskap kan bidra aktivt till det informella lärandet genom att
skapa en inkluderande skolmiljö där eleverna kan delta och bidra med sina åsikter. Det vill
säga att olika appar, funktioner och redskap som används i undervisning erbjuds eleverna lika
förutsättningar för att kunna vara aktivt delaktiga i deras lärande, utifrån deras individuella
behov. Detta framgick tydligt genom att elever som annars inte deltog muntligt i
diskussioner, kunde göra sin annars tysta röst hörd, samtidigt som det gav oss som lärare en
större inblick i hur eleverna interagerade med varandra. Resultatet gav även indikationer om
att användningen av digitala redskap i undervisning kan ge goda förutsättningar för elever att
utveckla deras lärande. Song et al (2010) visar i sin undersökning att digitala redskap kan
bidra till elevernas lärande genom att individuellt anpassa inlärningsnivån. Ett exempel på det
här tar sig form i exemplet med Dennis och Mullah, som båda hade behov av att kunna delta i
diskussioner, men som inte gjorde det, vare sig det berodde på svårigheter att göra sin röst
hörd, eller en språklig barriär. Tack vare användandet av Google Classroom och Google
Översätt, kunde de båda delta kunskapsmässigt i den sociala kontextenen utifrån deras
förutsättningar. Som Song et al (2010) beskriver, så har hårdvara och mjukvara kombinerats
för att prägla elevernas lärande. Något som även Andersson (2012, s. 23) lyfter att med hjälp
av digitala redskap kan läraren öppna nya didaktiska rum som kallas för tredje rummet där
samtal och interaktion kan ske och som är tillgängliga för eleverna oberoende av deras
kunskapsnivå. Detta kan vi även koppla till rollen som digitala redskap spelar i det sociala
perspektivet i lärandet utifrån Vygotskijs Zone of Proximal Development och scaffolding.
Laru et al, (2012, s. 105) tar upp att digitala redskap kan erbjuda scaffolding för elever på fler
olika nivåer, till exempel kan eleverna få multistöttning genom att interagera på nätet jämfört
med den traditionella stöttningen, det vill säga ansikte mot ansikte.
Användningen av digitala redskap i undervisning kan leda till att elever effektivt tar del av
information och kunskap för att skapa förståelse kring begrepp och bearbeta information
(Tarng et al, 2008, s. 55). Dock behöver inte digitalt och analogt vara ett val mellan antingen
eller, både digitalt och analogt har sina fördelar. Till exempel kan det digitala redskapet ligga
närmare till hands vad gäller visualisering av olika fenomen och begrepp. Emellertid kan
digitala redskap visa sig lämna en del att önska vad det gäller fakta där traditionellt läromedel
uppleves lättare att använda eftersom fakta som finns i de läromedlen är preciserade till det
eleverna ska lära sig och är redan granskade av läraren. Detta visade Jidesjö (2012, s. 51) i sin
studie, att informationerna som finns tillgängliga på nätet inte alltid är pålitliga och ofta
kräver en granskning.
Fančovičová et al (2010, s. 916) tar upp att även om digitalt baserade kunskapskällor ökade
elevernas kunskaper, var de traditionella böckerna bättre, om man utgick från prestationerna.
Det är dock svårt att påvisa i Fančovičová et als studie att traditionella medel är bättre i sig;
det är svårt att säkerställa eftersom både digitala redskap och analoga läromedel används
parallellt i klassen. Snarare stärker det våra resultat kring att digitala redskap och traditionellt
läromedel undervisning inte innebär att det ena ska exkluderas för att släppa fram den andra,
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utan både läromedel och digitala redskap ska användas i kombination för att främja elevernas
lärande och erbjuda lika förutsättningar.
Digitala redskap i skolan är allt mer genomströmmande i undervisningen, både nationellt och
internationellt, men för att läraren ska kunna använda de vinsterna som digitala redskap kan
erbjudas i undervisning, krävs det kompetens kring användning av de redskapen och dess
olika funktioner. Något som Orlando (2014, s. 435. 437) bekräftar att många lärare i
verksamheten är frustrerade över den bristande kompetensen kring användningen av digitala
redskap i undervisning. Vidare menar Orlando (2014 s. 436 – 437) att detta kan grunda sig på
att skolans verksamhet har misslyckats att utbilda pedagogerna på de redskapen som finns i
skolan och/eller att de verksamma pedagogerna inte blivit erbjudna någon kompetens kring
digitalisering i deras lärarutbildning.

Slutsats
Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på hur de digitala redskapen gynnar
alla elevers delaktighet utifrån sina individuella behov i undervisningen. Mer preciserat
kommer konkreta metoder och redskap lyftas fram som kan stimulera elevernas lärande i en
inkluderande skolmiljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Specifikt ville vi få svar på: På
vilka sätt arbetar lärare och elever med digitala redskap i naturvetenskap undervisning i
grundskolan? De slutsatser vi drar utifrån vår fördjupning i området är att digitala redskap
förser eleverna med flera olika metoder att uttrycka kunskap och idéer. Något som i sin tur
kan gynna läraren i sin undervisning om naturvetenskap, där eleverna får möjligheten att
diskutera och resonera om olika vetenskapliga fenomen. Detta trädde fram tydligt i elevernas
diskussion om vattnets kretslopp och de olika begrepp som berör i ämnet. Användning av
digitala resurser i undervisning ger även möjligheter att skapa ett personligt lärande för
eleverna, där de på deras villkor får ta makten över, inte vad som lärs, utan hur det lärs. Olika
digitala redskap används för att prägla elevernas lärande på ett sätt som kan bidra till ett
inkluderande klassmiljö. Det tycks även att det ger elever en plattform som är familjär för
dem, med tanke på att många elever i dagens skola i tidig ålder tillskansar sig erfarenheter
med bland annat surfplattor och mobiltelefoner.
Digital redskapsanvändning har öppnat en ny didaktisk dimension där elevernas samtal,
diskussioner och argument äger rum. Detta kan bidra till att höja elevernas intresse, till
exempel i naturvetenskap, samt att främja det inkluderande arbetssättet i skolan genom att
erbjuda lika förutsättningar och möjligheter till elevernas idéer och röster att bli hörda. Det
visade även att det personliga och individuella lärandet gynnas, genom att olika information
kring ämnet blev mer tillgängligt för eleverna. Det är även ett effektivt pedagogiskt redskap
för läraren att använda i undervisning, men också hur elever tar del av undervisningen.
Att på ett bra sätt kunna utnyttja de vinster som finns med digitala redskapsanvändning i
undervisning kräver dock kompetens från lärarens håll, både läraren i fältet och den
nyutbildade läraren. Detta är en viktig lärdom som vi tar med oss och som ställer krav på oss
nyblivna lärare och svenska skolor att driva en aktiv process för att utveckla skolans
verksamhet, både vad gäller utrustning av digitala redskap och fortbildning. Det kräver att
läraren reflekterar kring på vilka olika sätt det går att undervisa ämnesinnehåll med hjälp av
digitala redskap. Som lärare i naturvetenskap tar vi med oss den avvägning som bör göras i
undervisningen som nyttjar digitala redskap. För vår del var dessa frågor: “kan digitala
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redskap gynna undervisning om vattnets kretslopp och i så fall, på vilket sätt? Således är
alltså kompetens en avgörande faktor som har inverkan på vilka sätt digitala redskap används.
Under studiens gång framkom att i skolan finns det god tillgång till digitala redskap, men inte
alltid kunskapen att nyttja den. Det verkar därför som att skolan till viss del misslyckats med
att tillgodose lärarna med den kompetens som krävs för att kunna verka i en digitaliserad
skola. Det är därför rimligt att anta att digitala redskaps aspekter, så som inkludering,
visualisering och kompletterande till traditionella läromedel blir lidande som därigenom
begränsar den undervisning som erbjuds eleverna. Många funktioner som digitala redskap
erbjuder är beroende av lärarens kompetens kring hur de funktionerna kan sättas i ett
sammanhang som bidrar till elevernas förståelse av ämnesinnehåll. Det vill säga att den
begränsade kompetensen med andra ord gör att eleverna går miste om de positiva effekter
digitala redskap kan ge.
I resultatet framkom tydliga grunder för att de digitala redskapen medför fördelar som gynnar
båda lärare och elever i den naturvetenskapliga kontexten och även att det finns olika sätt att
använda digitala redskap i undervisningen i andra ämnen. Det gör det nödvändigt för läraren
att denne har tillräckligt med kompetens kring digitalisering för att kunna förmedla eleverna
en solid grund i teknikanvändning på sätt som bidrar till nyskapelse av undervisning. Det
framgår dock inte hur digitala redskap bör utformas eller vad de bör innehålla för att få den
positiva effekten. Studiens fokus var inte att granska digitala redskap och dess
kunskapsinnehåll, utan att se hur arbetet med de digitala redskapen kan gynna elevers
delaktighet på lika förutsättningar utifrån sina individuella behov i undervisningen. Detta gör
det svårt att ge tydliga grundprinciper att förhålla sig till vid användningen av de redskapen
eftersom det är olika digitala redskap som används i olika skolor.

Didaktiska implikationer och vidare forskning
Enligt Skolverket (2018) ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper. Skolans uppdrag är att främja lärande där varje individ stimuleras till att inhämta
kunskap och utveckla dessa kunskaper. I resultatet i denna studie går det att utläsa att digitala
redskap kan främja eleverna i deras lärande, framförallt genom att skapa en inkluderande
skolmiljö, både socialt och språkligt. Den sociala inkludering tar sig form genom att elever
som annars inte får sin röst hörda i muntliga diskussioner, kan delta via diskussioner på
forum online och bidra med kunskap till gruppen. Lärare bör tänka på att digitala redskap kan
förse elever som inte behärskar det svenska språket med verktyg att delta i undervisningen
och ska ses som ett led i språkinlärningen. Vidare bör lärare överväga att digitala redskap kan
nyttjas ur ett socialt inkluderande perspektiv, exempelvis i diskussioner som sker online
istället för muntligt. Detta kan engagera de tysta eleverna som inte gör sin röst hörd annars.
Ovan implikationer förutsätter att pedagogen har kunskap om och behärskar de digitala
redskap som finns till hands. Vidare forskning hade därför varit lämpligt att beröra vilka
kompetenser som krävs (och inom vilka redskap) av läraren för att främja elevernas
utveckling och gynna måluppfyllelsen.
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1

Intervjufrågor - Lärare
Namn:
Ålder:
Kön:
Anställningstid i kommunen:
1. Hur länge har du varit anställd på den här skolan?
2. Vilka ämne undervisar du i?
3. Hur upplever du digitala redskap i undervisningssituationer?
4. Hur upplever du att din kompetens kring digitala redskap är?
5. Hur använder du digitala redskap i din undervisning?
6. Anser du att det finns ämnen som är bättre lämpade för att använda digitala
redskap i?
7. På vilket sätt bidrar digitala redskap till elevdelaktighet? Gör det det
överhuvudtaget?
8. Blir de mer eller mindre delaktiga, jämfört med “traditionella
undervisningsmetoder”?
9. Finns det något digitalt redskap du upplever som väsentligt i undervisningen?
Varför är det så?
10. Finns det några appar du upplever bärande för elevernas lärande?
11. Hur används dem?
12. Får eleverna ta med sig sin chromebook hem? (Vilken påverkan har det på
elevernas inlärning? Har de samma tillgång hemma?)
13. Anser du att digitala redskap har lett till en mer inkluderande arbetsmiljö i
klassen? Kan de digitala redskapen bidra till att eleverna får vara delaktiga på
lika förutsättningar?
14. Hur arbetar du med digitala redskap för att höja delaktighet och inkludering i
klassrummet?
15. Finns det några negativa följder av att använda digitala redskap?

37
16. Vilka digitala redskap använder du som komplement till traditionell
undervisning?
17. Tycker du att måluppfyllelsen höjs med inslag av digitala redskap? Om så, hur?
18. Arbetar du med digitala redskap i kombination med traditionella läromedel,
eller var för sig?
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Intervjufrågor - Elever
(Under intervjuns gång finns en chromebook till hands så att eleverna lättare kan visa hur de
menar och svara på intervjufrågorna)
1. Vad tycker du om skolan?
2. Vad tycker du om din chromebook? (Är den lätt att använda? Svår?)
3. Vad tycker du är bäst/sämst med din chromebook?
4. Använder du din chromebook mer än du använder läroböcker?
5. Vad tycker du om smartboarden som läraren använder?
6. Finns det några appar som underlättar för dig på lektionerna?
7. Har du tillgång till dessa apparna hemma?
8. Tycker du att lärarna låter er använda chromebooken mycket? (För mycket?
För lite?)
9. Har du tillgång till material, arbetsuppgifter och planeringar på din
chromebook? Var då någonstans?
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