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I detta arbete ligger fokus på digitalisering inom NO-undervisningen. Hur används egentligen digitala verktyg              
inom NO-undervisningen och vad har lärarna för inställning och kompetens till digitala verktyg? Det är vad vi                 
har undersökt i denna uppsats. Vi har utgått ifrån tre huvudområden: digitaliseringen i skolan,              
NO-undervisningens didaktik och karaktär och det sociokulturella perspektivet. Enkäter användes för att samla             
in data som sedan sammanställdes kvantitativt för att ge en överblick över användandet av digitala verktyg i                 
skolan. Sammanställningen visade att användningen av digitala verktyg var hög inom NO-undervisningen samt             
att digitala verktyg används mest av lärarna vid genomgångar och för att visa film.  
 
Undersökningen visar också ett samband mellan lärarnas inställning och användandet av digitala verktyg,             
detsamma gäller även vid användandet av digitala verktyg och lärarens kompetens.  

Ämnesord 
 
Digitala verktyg, Digitaliseringen, NO-undervisningen, Sociokulturella perspektivet, IT,  IT-kompetens  
 

 

  

1 



 

Förord 3 

Introduktion 4 
1.1 Inledning 4 
1.2 Syfte 5 
1.3 Frågeställning 5 

2. Forskningsbakgrund 6 
2.1. Digitaliseringen i skolan 6 

2.1.1 Användandet av digitala verktyg 8 
2.1.2 Lärarnas inställning samt kompetens om digitala verktyg 10 

2.2 NO-undervisningens karaktär och didaktik 11 
2.3 Sociokulturellt perspektiv 14 

3. Metod 17 
3.1 Metod 17 
3.2 Material 18 
3.3 Etiska överväganden 19 
3.4 Urval 19 

4. Resultat & Analys 21 

5. Slutsatser och diskussion 33 
5.1 Resultatdiskussion 33 

5.1.1 Användningen och lärandesituationer 33 
5.1.2 Inställning och kompetens 38 

5.2 Metoddiskussion 41 

6. Sammanfattning 43 

Referenser 44 

Bilagor 46 
Bilaga 1 46 
Bilaga 2 47 
Bilaga 3 48 
Bilaga 4 54 

 

  

2 



 

Förord  
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1. Introduktion 
1.1 Inledning  

Valt forskningsfält för denna undersökning är det sociokulturella perspektivet på lärande som            

menar på att människor lär av varandra med hjälp av kommunikation och kulturella redskap              

(ett föremål som används för att främja interlektuella förmågor). Detta speglar skolan idag             

vilket syns bland annat i Lgr11:s förmågor då eleverna ska kunna kommunicera och ha en               

begreppsförmåga i alla ämnena och just detta är en viktig del inom det sociokulturella              

perspektivet. Forskningsobjektet är digitaliseringen inom NO-undervisningen för årskurs 1-3.         

Fokus kommer ligga på hur lärarna ser på användandet samt deras inställning till digitala              

verktyg. I studien definieras digitala verktyg som: teknisk utrustning såsom datorer,           

surfplattor och smartboards/projektorer (för djupare definition av digitala verktyg se Bilaga           

1). Ute i verksamheten har vi sett en brist i användningen av digitala verktyg i               

NO-undervisningen för årskurs 1-3. I samband med samhällets fortsatta digitalisering samt           

ökade krav från Skolverket på användning av digitala verktyg bör det här också speglas i               

naturvetenskapen. I läroplanen från 2011 (rev. 2018) står det tydligt i kunskapsmålen som             

gäller för alla skolämnen att läraren ska planera och lägga upp arbetet på så vis att eleverna                 

får arbeta med digitala verktyg för att gynna deras kunskapsutveckling. För att kunna jobba              

med digitala verktyg behöver eleverna (och lärarna) besitta digital kompetens. Det innebär att             

eleverna ska kunna göra informationssökningar (och vara källkritiska), vilket innebär att           

eleverna ska kunna söka ny information på ett digitalt verktyg samt kunna granska den.              

Eleverna ska också se hur digitaliseringen påverkar samhälle samt individen och kunna            

använda sig av de digitala verktygen. I läroplanen står det också i det centrala innehållet för                

de naturorienterande ämnena att elever i årskurs 1-3 ska arbeta med dokumentation av             

naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som           

utan digitala verktyg (Skolverket, 2018). Det står tydligt att elever i den svenska skolan ska               

arbeta med digitala verktyg även inom naturvetenskap. Skolverket gör var tredje år en             

uppföljning på användningen av IT i skolan och IT-kompetensen. Skolverket (2015) visade            

att användningen av IT i NO-undervisningen var relativt liten och att 23% av lärarna anses ha                

låg IT-kompetens (Skolverket, 2015). Vi vill därför se om det finns någon antydan till att               
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användningen och IT-kompetensen har ökat under de fyra åren som gått, då Skolverkets             

rapport för 2018 inte har släppts.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur grundlärare i årskurs 1-3 använder sig av               

digitala verktyg inom NO-undervisningen samt lärarnas inställning till digitala verktyg inom           

NO- undervisningen. På så vis vill vi bidra med ökad förståelse/kunskap samt en kartläggning              

över hur det ser ut i verksamheten. Detta eftersom vi inte sett att digitala verktyg använts i så                  

stor utsträckning ute i verksamheten. Genom att genomföra en enkätstudie bland legitimerade            

lärare görs en sammanställning av den insamlade kvantitativa datan.  

1.3 Frågeställning 
Valda frågeställningar för undersökningen är:  

● I vilken utsträckning använder sig lärare i årskurs 1-3 av digitala verktyg inom             

NO-undervisningen? 

● Vilken inställning har lärare till digitala verktyg inom NO-undervisningen och i vilka            

lärandesituationer används dem?  
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2. Forskningsbakgrund 
Denna del av arbetet kommer bakgrunden till våra tre grundområden presenteras. Först            

presenteras digitaliseringen i skolan för att ge en bakgrund till varför det ser ut som det gör                 

idag. Nästa grundpelare är NO-undervisningens karaktär och didaktik där vi redogör hur            

NO-undervisningen ser ut idag, detta knyts även an till digitaliseringen. Den sista            

grundpelaren är det sociokulturella perspektivet med fokus på kommunikation., begrepp och           

kulturella redskap.  

2.1. Digitaliseringen i skolan 
I dagens skola är det stort fokus på digitaliseringen. I Skolverkets Lgr11 ( reviderad 2018)               

tillfördes programmering men det står också inskrivet i skolans mål att elever ska kunna              

använda sig av digitala verktyg, både för att söka information, lösa problem, lärande med              

mera (Skolverket, 2018). För att få en förståelse av digitaliseringen i dagens skola presenteras              

först digitaliseringens framväxt. Söderlund (2000) skriver om Skolverkets undersökning från          

1994 som visar att i låg- och mellanstadiet användes datorn mest inom svenskämnet och som               

stöd för elever med behov av en dator exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter.              

Användandet av datorn hade inte ökat under mitten av nittiotalet och anledningen var enligt              

lärarna bristande kompetens och för dålig ekonomi. År 1994 kom en ny läroplan (Lpo94) och               

i denna tas en form av källkritik upp. Eleverna ska nu kunna sortera bland information och                

lära sig vilka konsekvenser det får baserat på vilka förhållanden informationen är baserad på.              

I Lpo 94 står det under “Rektorns ansvar” att det ska finnas möjlighet för eleverna att söka                 

information, men detta kan vara både på dator eller i ett bibliotek (Söderlund, 2000). Detta               

tolkar vi som att det gäller alla årskurser då avsnittet ”Rektorns ansvar” gäller för alla rektorer                

som är verksamma inom grundskolan. Söderlund (2000) skriver vidare att det bara är hälften              

av kursplanerna som innehåller IT i undervisningen, exempelvis skulle samhällsämnena          

använda IT medan i naturvetenskapen står där inget om IT-användningen. (Söderlund, 2000). 

  

Fleischer och Kvarnsell (2015) skrivet att år 2006 drog Skolverket igång PIM (Praktiska It              

och Mediekompetens) som även detta fokuserade på lärarnas kompetensutveckling inom IT           

och media. Det var en webbaserad utbildning som låg på olika nivåer där lärarna fick lära sig                 
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använda olika program för att framföra fakta med hjälp av exempelvis bilder, musik med              

mera. Kritik som utbildningen har fått är att fokus låg på olika arbetssätt för att använda IT                 

men elevperspektivet lyftes aldrig. Några år efter att PIM var genomförd så infördes             

Digitaliseringskommissionen. Det skedde 2012 och deras uppdrag var att få Sverige att            

utnyttja digitaliseringen på bästa sätt. Regeringen ville att Sverige skulle ligga i framkant i              

utvecklingen av IT (Fleischer och Kvarnsell, 2015). Regeringen skriver på sin hemsida om             

digitaliseringsstrategin som består av mål som ska vara uppnådda år 2022. Målen har tre              

inriktningar: det första handlar om kompetensutveckling för alla som är i skolans verksamhet,             

det andra målet berör tillgången till digitala verktyg (alla ska ha samma tillgång och              

användningsmöjligheter) och det sista målet vänder sig mot forskningen. Det ska forskas mer             

om hur digitaliseringen kan utnyttjas till fullo (Regeringen.se, hämtat 6/12-18). 

  
Vidare berättas det lite kort om revideringen som skedde i Lgr11 år 2017 och som trädde i                 

kraft 1 juli 2018. Den stora förändringen var, enligt Skolverkets hemsida, att digitaliseringen             

tog större plats i styrdokumenten. Eleverna ska få större digital kompetens genom att använda              

sig av digitala verktyg, förstå hur de påverkar samhället, kunna söka information (och vara              

källkritiska) samt anpassa sin befintliga kunskap i nya situationer. En viktig del av detta är               

programmeringen som infördes i alla årskurser inom ämnena matematik och teknik, där            

eleverna ska utveckla en förståelse för hur programmering fungerar (Skolverkets hemsida,           

hämtat 18/12-18). I Lgr11 reviderad 2018 står det följande under skolans uppdrag om digitala              

verktyg: 

 

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur          

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever        

ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De            

ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt          

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå           

risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge         

eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett        

förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

(Skolverket, Lgr11, 2018, s.7-8)  
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2.1.1 Användandet av digitala verktyg  
I Skolverkets (2015) undersökning framkom det att IT:n används mest i ämnena svenska och              

samhällskunskap medan inom matematiken används IT:n sällan. Undersökningen genomförs         

av elever, alla pedagoger i verksamheten och rektorer i hela Sverige med ungefär 6600              

deltagare. Undersökningen visade att variationen av när datorn används och hur den används             

ökar om eleverna får tillgång till en egen dator. 90% av lärarna som deltar i undersökningen                

tycker att IT ger fler elever möjlighet att ta del av undervisningen. Med hjälp av IT så kan                  

eleverna få stöttning och anpassning i undervisningen vilket gör undervisningen mer           

individuell. När Skolverket undersökte hur stor andel lärare som anser att tekniken inte             

fungerar och därmed ofta eller alltid påverkar undervisningen så visade det sig att 39% av               

lärarna upplever detta (Skolverket, 2015). Detta anser vi kan påverka det digitala            

användandet, för om tekniken inte fungerar kan lärare eventuellt välja bort att använda sig av               

tekniken. Vi är medvetna om att denna källan är fyra år gammal men den nya rapporten som                 

kommer 2019 har fortfarande inte släppts.  

  

Fleischer och Kvarnsell (2015) skriver om något de kallar för en-till-en, vilket innebär en              

dator per elev. En viktig sak att ha i bakhuvudet när lärare jobbar med digitala verktyg är                 

varför eleverna ska producera något. Ofta fastnar lärare i hur eleverna ska göra det och då                

försvinner lätt det som var i fokus för uppgiften. Istället för att lägga fokus på den egentliga                 

uppgiften så hamnar eleverna i hur de ska gå tillväga, exempelvis hur filmen ska klippas eller                

redigeras. Då kan eleverna glömma bort vilka kunskaper som var i fokus, exempelvis sagans              

uppbyggnad. En fördel med att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är att det               

ökar motivationen. Genom en-till-en blir datorn också ens privata egendom vilket gör att             

skoluppgifter kan göras på valfri plats och tid. Det kan leda till att elevers motivation för att                 

göra läxan hemma ökar om eleven får sitta med “sin” dator. Nackdelen är att eleverna får                

svårare att fokusera och ljudnivån i klassrummet ökar. Om en-till-en införs i klasserna             

behöver det därför vara en pedagog som kan hantera dessa situationer (Fleischer och             

Kvarnsell, 2015). Utifrån detta tolkar vi Fleischer och Kvarnsell som att fördelarna överväger             

nackdelarna men för att en-till-en ska fungera behöver pedagogen ha en stor digital             

kompetens, vilket vi återkommer till i arbetet.  
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Användningen av digitala verktyg skiljer sig mycket åt beroende på vilket ämne man tittar på.               

Eftersom detta arbete grundar sig i NO-undervisningen så är det härmed NO-undervisningen            

som kommer stå i fokus. I en undersökning om medieanvändningen i grundskolan av Erixon              

och Hansson (2008) fick 2000 svenska elever i årskurs 7-9 frågan om hur ofta de använder                

sig av digitala medier i de olika skolämnena. Då visade det sig att trots satsningar på utökad                 

IT-användning var det 41 procent av eleverna som uppgav att de aldrig hade digitala verktyg               

integrerade i sin NO-undervisning (Erixon & Hansson, 2008). År 2009 hade dock            

användandet ökat lite då Hylén (2013) berättar om en undersökning som Skolverket (2009)             

genomförde i syfte att kartlägga IT-användningen i skolan. Undersökningen visar att 38            

procent av eleverna i årskurs 7-9 aldrig använder IT i sin NO-undervisning samtidigt som              

endast 13 procent svarar att de ofta gör det (Hylén, 2013). Skolinspektionens granskning över              

IT-satsningarna (2012) visade att det fortfarande fanns stora brister i användandet av den nya              

tekniken som hade införts i samband med de ökade satsningarna på IT i skolan. I               

granskningen framgår det att digitala resurser endast används vid ett fåtal tillfällen i             

NO-undervisningen för årskurs 1-3, vilket inte ansågs vara tillräckligt med tanke på de stora              

satsningar som införts. Dessutom visade deras kontroll att den teknik som fanns att tillgå i               

klassrummen till största del används för visning av bild eller film och därmed väldigt sällan               

med syfte att bjuda in eleverna till interaktion. På endast några enstaka skolor hade eleverna               

tillgång till egen dator eller surfplatta som då kunde användas för sökning av information              

(Skolinspektionen, 2012). Vi är väl medvetna om att ovanstående källor i detta stycket är              

omkring tio år gamla men vi anser att källorna är av relevans då de pekar på just                 

användningen av digitala verktyg inom NO-undervisningen. Fridberg, Thulin och Redfors          

(2017) har gjort en annan undersökning om hur och när förskolebarn använder sig av              

surfplattor i NO-undervisningen för att dokumentera experiment. Det är vanligt att           

surfplattorna används för att filma eller ta kort med vid dokumentation och uppvisande av              

kunskap. Ett sätt som surfplattorna används på är genom att använda sig av stop motion samt                

timelaps. Stop motion innebär att många bilder sätts ihop till en film och timelaps är               

intervallfotografering som snabbspolas för att snabbare komma till handlingen, exempelvis se           

hur det går till när isen smälter (Fridberg, Thulin och Redfors, 2017). 
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2.1.2 Lärarnas inställning samt kompetens om digitala verktyg 
Skolverkets kartläggning över användandet av digitala verktyg i skolan (2015) visar att 4 av              

10 grundskolelärare anser att IT utvecklingen har en stor betydelse för det pedagogiska             

arbetet. Lärarna i årskurs 1-3 är mest positiva till den digitala utveckling som sker i skolan                

och menar att den ökade IT-användningen i skolan bidrar till högre studiemotivation samt             

påverkar elevernas lärande generellt på ett positivt sätt. Samtidigt visar undersökningen att            

lärarnas allmänna inställning till IT-utvecklingen i skolan har minskat en aning under de fyra              

åren som har gått sedan Skolverkets senaste undersökning (Skolverket, 2015). 

  
En viktig aspekt med digitala verktyg som Löfving (2012) lyfter är att de kan öka elevernas                

motivation. Det finns lärare som ser sambandet mellan motiverade elever och hårt arbete. Om              

läraren har motiverade elever kräver det betydligt mer arbete från lärarens sida. Detta             

stämmer inte menar Löfving, utan det grundar sig i en osäkerhet och risk för att visa sig svag                  

för sina elever. För om läraren är trygg i sin lärarroll så tar man reda på kunskapen                 

tillsammans med eleverna. Vissa elever har väldigt stor kunskap om digitala verktyg och den              

kunskapen kan därmed tas tillvara på (Löfving, 2012). 

  
Vad innebär då begreppet digital kompetens? Enligt akademins ordbok betyder ordet digi tal,             

datateknik. Slår man upp ordet kompetens betyder det att personen är skicklig eller har              

behörighet att utföra en exempelvis arbetsuppgift (Akademins ordbok, hämtat 12/12-18).          

Digital kompetens är något som Fleischer och Kvarnsell (2015) diskuterar i sin bok. I boken               

lyfts en modell som Skolverket har tagit fram (se Bilaga 2) kring digital kompetens. För att                

besitta digital kompetens så är det åtta färdigheter som ska vara uppfyllda. De åtta              

förmågorna och färdigheterna är: kreativitet, kritiskt tänkande och bedömning, kulturell och           

social förståelse, samarbete, informationssökning, kommunicera, E-säkerhet och funktionella        

förmågor (Fleischer, Kvarnsell, 2015). För att nu förankra detta i verksamheten så menar             

Skolverket i Lgr11 (reviderad 2018) att eleverna ska kunna använda digitala verktyg på ett              

ansvarsfullt sätt då de ska vara källkritiska och se för och nackdelar med digitala verktyg               

(Skolverket, 2018).  
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Skolinspektionens granskning över IT-satsningarna (2012) visar att många lärare har tillgång           

till digitala verktyg. Lärarna har därför möjligheten att använda det i undervisningen men             

saknar kompetensen om hur de kan användas i olika lärsituationer. Kompetensutveckling för            

hur dessa digitala verktyg kan användas för att skapa givande lärsituationer efterfrågas därför             

av lärarna på många skolor är därför en av anledningarna till att de inte används i den mån de                   

skulle kunna. (Skolinspektionen, 2012). Tre år senare gjorde Skolverket en kartläggning över            

användandet av IT i skolan (2015) som visar att det inte har skett någon större skillnad i                 

kompetensen sedan den föregående undersökningen. Detta är noterbart då antalet datorer och            

annan IT har ökat bland lärarna runt om i landet sedan dess men det har inte lett till någon                   

ökning i kompetensen. Rapporten visar även att det finns stora skillnader mellan lärare med              

lång yrkeserfarenhet jämfört med de som bara har arbetat i ett par år. Bland lärare som har                 

undervisat i 10 år eller mindre så är det 84 procent som anses har god IT kompetens till                  

skillnad från lärarna med längre erfarenhet inom yrket (26 år eller mer) där endast 58 procent                

anser samma sak. Undersökningen visade även att en tredjedel av alla lärare anser att det               

fortfarande finns ett behov av kompetensutveckling inom grundläggande IT-användning,         

vilket är ett högt antal om man ser till digitala teknikens ökade inflytande (Skolverket, 2015).               

Ur det sociokulturella perspektivet tolkas detta som att lärarna har de kulturella redskapen             

men inte den språkliga kompetensen att använda dem i alla möjliga lärandesituationer.  

 

Efter att ha undersökt digitaliseringen i stora drag ska nu arbetet gå vidare in på vår andra                 

grundpelare, NO-undervisningen. Där presenteras först en överblick av hur         

NO-undervisningens karaktär och didaktik ser ut idag, både ur forskares synvinklar samt            

Skolverkets syn på det. Till sist kommer vi gå in djupare på hur digitaliseringen och               

NO-undervisningen hänger ihop. 

2.2 NO-undervisningens karaktär och didaktik 
Den andra grundpelaren i detta arbete är NO- undervisningens karaktär och didaktik. 

Skolverket (2018) skriver att syftet med NO-undervisningen är att eleverna ska kunna            

kommunicera, ifrågasätta och praktiskt arbeta utifrån de olika ämnenas karaktärsdrag. I Lgr11            

(reviderad 2018) beskrivs de tre olika förmågorna på följande sätt: 

Eleven ska kunna: 
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·   ”använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och 
ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

·    genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

·    använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.” 

(Skolverket, Lgr11, reviderad 2018, s.165) 

 
Skolverket (2018) beskriver i läroplanen från 2011 (rev. 2018) de förmågor som eleverna ska              

få möjlighet att utveckla inom NO-undervisningen. Eleverna ska genom undervisningen få           

möjlighet att utifrån egna erfarenheter och tidigare kunskaper ställa frågor om naturen och             

dess levande varelser för att sedan testa dessa med hjälp av systematiska undersökningar.             

Eleverna ska också få förutsättningar för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som               

berör naturvetenskap (Skolverket, 2011, rev. 2018). Förmågorna ser vi som Skolverkets syn            

på ämnets karaktär eftersom förmågorna ska genomsyra arbetssättet inom ämnet. Areskoug,           

Ekborg, Lindahl och Rosberg (2013) skriver att NO-undervisningen har som syfte att            

beskriva och förklara alla de fenomen som finns i vår omvärld där anledningen är att man vill                 

hitta mönster och förklaringar som leder utvecklingen framåt (Areskoug, Ekborg, Lindahl &            

Rosberg, 2013). Detta speglar även skolans verksamhet då det står i Lgr11 att eleverna ska               

kunna genomföra experiment där de utgår från hypoteser och frågeställningar som de ska få              

svar på. Vidare berättar Areskoug m.fl. (2013) att resultaten eleverna får fram ska diskuteras              

med varandra för att sedan sammanställas i text och bild. NO-undervisningen i grundskolan             

handlar om att eleverna ska få grunden för att förstå de stora fenomenen. Dessa fenomen är                

för abstrakta för eleverna att ta in i de unga åren vilket gör att lärarna måste ge en överblick                   

med inte för djupgående kunskap och begrepp. Eleverna måste få denna bas för att kunna               

bygga vidare på kunskaperna längre upp i årskurserna. Exempelvis bör eleverna veta vilka             

förutsättningar som behövs för att en blomma ska börja växa så eleverna i de högre               

årskurserna kan få en större förståelse för fotosyntesen (Areskoug, Ekborg, Lindahl &            

Rosberg, 2013).  

 

En modell som speglar Lgr11:s förmågor och syn på NO-undervisningen är Bybee m.fl.             

(2006) vars modell beskriver ett arbetssätt för att undervisa i naturvetenskap. Modellen vid             

namn 5E utgår ifrån hur läraren på bästa sätt undervisar i ämnet. Namnet 5E bygger på                
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modellens 5 steg som alla börjar på bokstaven E: Engagement, Exploration, Explanation,            

Elaboration och Evaluation (Bybee m.fl., 2006). Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg           

(2013) benämner detta som “5U” då U står för: uppleva, utforska, utreda, utveckla och              

utvärdera (Areskoug, Ekborg, Lindahl och Rosberg, 2013). Bybee m.fl (2006) beskriver           

modellen på följande vis:  

1. I Engagement så bildar sig läraren en uppfattning om elevernas förkunskaper och             

väcker elevernas nyfikenhet genom att göra mindre övningar/uppgifter som ger          

eleverna en förkunskap om vad området kommer handla om. 

2. Exploration bygger på att eleverna själva får arbeta praktiskt genom att ställa             

hypoteser och testa dessa genom egna undersökningar samt samla väsentlig fakta           

och information som passar till deras undersökningar. Eleverna får härmed          

möjlighet att utveckla sin förståelse utifrån tidigare kunskaper. 

3. I steg tre (Explanation) ska eleverna presentera sin data för varandra samt jämföra              

den, vilket ska resultera i att eleverna får sätta ord på sina upplevelser och              

kunskaper. När eleverna diskuterar resultaten med varandra så läggs grunderna för           

att kunna generalisera samt dra slutsatser. I detta steg får eleverna först lägga fram              

sina förklaringar och sedan ska läraren bygga vidare på elevernas förklaringar och            

komma in med begrepp och fördjupa elevernas kunskaper. 

4. Därefter går man vidare till steget som handlar om att eleverna ska ges möjlighet               

att utveckla sina hypoteser och undersökningar, detta steg kallas Elaboration.          

Detta sker genom att eleverna får reflektera över sin egen undersökning samt            

nyvunna insikter, vilket leder till djupare förståelse som de i sin tur kan använda              

sig av i framtida aktiviteter. Eleverna får även i detta stadie feedback av andra              

elever som befinner sig på samma nivå, vilket skapar goda diskussioner. 

5. Sista steget i modellen är Evaluation där ska eleverna (och lärare) utvärdera             

elevernas kunskaper. Läraren studerar också elevernas utveckling från fas ett till           

sista fasen för att se om det skett någon utveckling, har det inte påvisats någon               

utveckling så bör planeringen ändras (Bybee m.fl., 2006). 

  
Bybee m.fl. (2006) menar att en nackdel med denna metoden är att eleverna i              

explorationsfasen får ställa sina egna hypoteser vilket resulterar att eleverna snabbt får            

berättat för sig om deras hypoteser är fel. Om eleven har svårt för detta arbetssätt kommer det                 
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ständigt bevisas att eleven inte kan, vilket kan ha negativ påverkan på elevens självförtroende              

(Bybee m.f, 2006). Med hjälp av denna modell kan vi i den empiriska undersökningen tolka i                

vilka användningsområden och lärandetillfällen som de digitala verktygen används ute i           

skolan. 

  
För att nu binda ihop NO-undervisningen och digitaliseringen så står det i Skolverkets             

läroplan från 2011 (rev. 2018) att NO-undervisningen ska bidra till ökad nyfikenhet och             

intresse till att undersöka världen. Detta ska göras genom att utgå från elevernas egna frågor               

och iakttagelser där eleverna får söka svar genom systematiska undersökningar. (Skolverket,           

2011, rev. 2018) Vilket understryker att 5E modellen har stöd i den svenska läroplanen och är                

något som eleverna ska få arbeta med. I samma läroplan (Skolverket, 2011, rev. 2018) står               

det i det centrala innehållet för NO-undervisningen att eleverna ska dokumentera           

undersökningar med hjälp av digitala verktyg. (Skolverket, 2011, rev. 2018). Denna           

ståndpunkt gör det tydligt att eleverna ska få möjlighet att arbeta med digitala verktyg i               

NO-undervisningen. 

  
Sammanfattningsvis så visar detta på att NO-undervisningen bygger mycket på          

kommunikation. Helldén (2009) menar att naturvetenskapen bygger på det sociokulturella          

perspektivet då NO-undervisningen grundar sig i att människor behöver samtala och           

interagera med varandra, vilket det sociokulturella perspektivet står för (Helldén, 2009).           

Därav kommer det sociokulturella perspektivet vara den sista grundpelaren i detta arbete,            

med fokus på begreppsförmågan och kommunikation. Både kommunikationen och         

begreppsförmågan är centrala i förmågorna i NO-undervisningen (se förmågorna tidigare i           

avsnittet), vilket de även är i det sociokulturella perspektivet. Detta speglar hela skolans             

verksamhet idag då elever ska kunna kommunicera och ha begreppsförmåga i alla ämnen. 

2.3 Sociokulturellt perspektiv 
För att få en viss förståelse för hur det sociokulturella perspektivet har påverkat             

NO-undervisningen och den svenska skolan i stort är det viktigt att få en inblick i kärnan av                 

detta perspektiv på lärande. Säljö (2013) skriver om artefakter och de intellektuella            

redskapen människan använder sig utav för att utveckla sina möjligheter i omvärlden. En             

artefakt är ett föremål som människan har tillverkat (exempelvis en hammare) medan de             
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intellektuella redskapen handlar om det kommunikativa och de intellektuella förmågorna.          

Idag menar dock sociokulturella filosofer att både intellektuella och fysiska redskap           

samverkar och inte går att skilja åt, detta kallas då för kulturella redskap. (Säljö, 2013). I                

detta arbete ses därför de digitala verktygen som kulturella redskap. 

  
En annan påverkan som perspektivet har på dagens skola är vikten av kommunikation och              

begreppsförmåga. I Skolverkets läroplan från 2011 (rev. 2018) står det inom varje ämnes             

kunskapskrav för årskurs 3 att eleverna ska kunna granska, kommunicera och ta ställning             

samt använda sig av begrepp som hör till ämnet (Skolverket, 2018). Gunilla Lindqvist skriver              

i förorden till Vygotskijs bok (2001) att Vygotskijs idéer även speglat den svenska skolan och               

i början på 90-talet gav det svensk skola en ny inriktning. Det är inte individens biologiska                

förutsättningar som avgör hur bra en individ kan lära sig information/fakta utan hur läraren              

samtalar och integrerar med eleven som är det viktiga (Vygotskij 2001). Säljö (2014) skriver              

att det läggs ett väldigt stort fokus på kommunikationen i det sociokulturella perspektivet och              

appropriering är ett begrepp som beskriver hur en människa lär/tar till sig information via              

kommunikation. Appropriering innebär att människan tar till sig kunskap i samspel med            

andra. Ett annat begrepp som hör ihop med appropriering men beskriver lärandet i stora drag               

är begreppet “proximala utvecklingszonen” (ZOPED eller ZPD). Begreppet innebär att          

människor besitter en viss kunskap och med hjälp av kommunikation med andra kan utöka              

sin kunskap. En lärare eller elev som har högre kunskapsnivå kan hjälpa en annan elev att få                 

en djupare förståelse genom kommunikation. Det sociokulturella perspektivet handlar om          

samspelet och kommunikationen mellan människor (Säljö, 2014). Vygotskij (2001) skriver          

om hur viktig det är med språket, kommunikationen samt begreppen som används i språket.              

Det finns två olika sorters begrepp; vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp.          

Vardagsbegrepp är de begrepp som används i vardagsspråket medan de vetenskapliga           

begreppen innebär att begreppen är faktabaserade, exempelvis begreppet gravitation. De          

vetenskapliga begreppen lärs ut i till eleverna och är därför högst relevanta i skolan              

(Vygotskij, 2001). 

  
För att nu binda ihop dessa tre grundpelare så är digitaliseringen den övergripande delen av               

vårt arbete. Den speglar sig i NO-undervisningen då det syns i Lgr11 (reviderad 2018) att               

elever ska använda sig av digitala verktyg i arbetet med de olika förmågorna. Skolan speglas               

15 



 

av det sociokulturella perspektivet med Vygotskij i spetsen. Vygotskij menar att de olika             

redskapen som människan använder sig av och de digitala verktygen är kulturella redskap.  
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3. Metod 

3.1 Metod  
Undersökningen är en surveyundersökning, vilket innebär att det samlas in data från ca 30              

personer som sammanställs kvantitativt. Vald metod för insamlingen är enkätstudie, då målet            

är att samla in kvantitativ data för att få en överblick över hur digitala verktyg används inom                 

NO-undervisningen. För att få fram en så bra enkät som möjligt valde vi att genomföra en                

pilotstudie, vilket vi återkommer till under metoddiskussionen senare i arbetet.  

 

Enkäten (se Bilaga 3) gjordes i Google formulär som är en hemsida där enkäter kan skapas,                

delas och spridas på ett enkelt sätt. Resultatet sammanställs automatiskt och skapar en grafisk              

översikt. Denscombe (2018) skriver att genom att genomföra surveyundersökning på internet           

så sparar forskaren både tid och pengar samtidigt som forskaren når ut till fler deltagare.               

Genom att genomföra undersökningen på exempelvis Facebook så kan forskaren enklare           

komma i kontakt med undersökningspopulationen. Via specifika grupper och vänner på           

Facebook kan forskaren enkelt hitta personer som skulle kunna vara till hjälp för             

undersökningen. Detta gör det möjligt att nå ut till fler deltagare (Denscombe, 2018). Det är               

även enklare att få ut enkäterna via internet än att ha enkäterna i pappersform. När enkäterna                

genomförs i Google formulär så behöver deltagarna inte skicka tillbaka enkäterna utan            

trycker bara på en knapp och lika enkelt är det för skaparna att dela enkäten. Det är även ett                   

bra verktyg för skribenterna då svaren sammanställs direkt, antingen i cirkeldiagram eller            

stapeldiagram beroende på hur frågan är utformad. Är det en flervalsfråga sammanställs            

svaren i ett stapeldiagram och är det en fråga där det bara går att välja ett svarsalternativ så                  

sammanställs svaret i ett cirkeldiagram. När resultatet skulle analyseras så gör Google            

formulär inga sammanställningar mellan frågorna utan det fick vi själva sammanställa i en             

tabell. Tabellen ligger som grund för vår analys där svaren sammanställdes och jämfördes.             

Verktyget ger också tillgång till varje deltagares enskilda svar samtidigt som deltagarna            

bibehåller sin anonymitet, då skribenterna inte kan koppla enkäten till någon enskild            

deltagare. Detta får som följd att undersökarna kan studera urvalet, eftersom skaparna av             

diagrammet kan ta bort enkäter som inte är relevanta. I enkäten som ligger som grund för                
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undersökningen fick lärarna svara på om de var legitimerade eller ej. Är lärarna inte              

legitimerade så plockas de svaren bort ur resultatet.  

 

Validiteten i undersökningen är bra då vi får svar på hur stor användningen av digitala               

verktyg är inom NO-undervisningen i årskurs 1-3. De valda frågorna för enkäten anser vi              

vara relevanta och ger oss svar på frågeställningarna som ställts. Validiteten hade kunnat             

förbättras med fler deltagare men på grund av den rådande tiden så hann inte fler besvara                

enkäten. 

3.2 Material  
Syftet med undersökningen är att undersöka användandet av digitala verktyg inom           

NO-undervisningen. Fokus ligger på både lärarnas samt elevernas användning av digitala           

verktyg. Deltagarna i undersökningen är legitimerade lärare och undervisar i årskurs 1-3.            

Efter noga övervägande uteslöts lärarna som arbetar i förskoleklass då digitala verktyg inte             

nämns under det centrala innehållet i naturorientering för förskoleklassen.  

 

Innan enkäten skickades ut så genomfördes en pilotstudie med fyra deltagare för att få syn på                

möjliga förbättringar. En av förbättringarna som gjordes var att ändra svarsfunktionen i            

Google formulär så deltagarna kunde välja mer än ett alternativ på flervals frågorna, där vi               

först valde fel funktion (mer ändringar lyfts i metoddiskussionen). Denscombe (2018) skriver            

att en pilotstudie är bra att genomföra då en pilotstudie innebär att forskaren skickar ut               

enkäten till några testpersoner som ger respons på enkäten. Då har forskaren möjlighet att              

testa sin enkät så felen/problemen upptäcks innan enkäten är utskickad och det är försent att               

rätta till felen (Denscombe, 2018). Efter pilotstudien så skickades den riktiga enkäten ut till              

handledare från våra VFU-kurser och deras arbetslag. Handledarna hade blivit informerade           

under tiden VFU:n pågick att undersökningen skulle genomföras och då tillfrågades           

handledarna (samt arbetslaget) om de kunde tänkas delta i undersökningen. Men för att få så               

många som möjligt att delta i den färdiga undersökningen så lades enkäten upp på följande               

Facebook sidor “Mitt lilla klassrum på nätet” och “Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för               

pedagoger och studenter)”. Båda Facebookgrupperna är slutna grupper, vilket innebär att           

admin (den som skapat gruppen) behöver godkänna vilka som får bli medlemmar i             
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grupperna. För att bli medlem så behöver man ange sin koppling till läraryrket, antingen om               

du är student eller verksam lärare. Trots detta kan vi inte garantera att alla som har besvarat                 

enkäten är verksamma lärare i årskurs 1-3. Reliabiliteten kan därför inte garanteras men med              

hjälp av kontrollfrågan kan reliabiliteten styrkas. Dock anser vi att sannolikheten är ganska             

liten att någon annan än de efterfrågade har svarat på denna enkät. Sammanlagt deltog 35               

stycken i undersökningen.  

3.3 Etiska överväganden  
Ett av de etiska övervägandena som gjordes i undersökningen var att göra enkäterna i Google               

formulär. När enkäter görs i Google formulär så är deltagarna garanterad anonymitet då             

skaparna av enkäten inte kan se vem som angivit vilket svarsalternativ. Om enkäterna hade              

gjorts i pappersform hade handstilen kunnat identifierats samt att frågeformulären sorterats           

upp efter vilken skola de genomförts på. Vi kan inte garantera att Google inte kan komma åt                 

undersökningen eftersom Googles plattform används men eftersom enkäterna inte kan knytas           

till någon person så är deltagarna ändå anonyma. I enkäten angavs det att deltagandet var               

frivilligt och att det gick att avbryta enkäten mitt under deltagandet. Det stod också ungefär               

hur lång tid enkäten skulle ta att genomföra samt våra kontaktuppgifter om deltagarna hade              

några frågor. Ville deltagarna ta del av resultatet så stod det i informationsboxen (se Bilaga 4)                

kontaktuppgifter så deltagarna kunde maila ifall deltagarna vill ta del av resultatet av             

undersökningen.  

 

Ett annat etiskt övervägande som gjordes var att inte efterfråga vilken kommun/landskap            

deltagarna arbetar i, eftersom resultatet då hade kunnat kopplas ihop med           

kommuner/landskap. På så sätt kan inte lärarna eller kommunen få kritik om någon av              

deltagarna inte använder digitala verktyg som det står skrivet i Lgr11 att de ska göra. 

3.4 Urval 
I undersökningen valdes det att enbart fokusera på legitimerade lärare men på            

Facebook-sidorna där enkäten lades ut fanns fler personer inom skolans verksamhet. För att             

lyckas med det valda urvalet lades en fråga i enkäten där deltagarna skulle svara om de var                 

legitimerade lärare eller inte. I undersökningen var det två deltagare som inte var legitimerade              
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och därför tog deras enkäter bort från undersökningen samt resultatet. Utöver det var 35              

lärare legitimerade, 33 lärare jobbade inom kommunal skola och två jobbade på friskola. En              

man deltog i undersökningen, en deltagare ville inte uppge och 33 deltagare är kvinnor. Detta               

genererar i att vår studie inte är generaliserbar men den ger en inblick i 35 lärares                

användning, kompetens samt inställning till  digitala verktyg.  

  

20 



 

4. Resultat & Analys 

Frågeställningarna handlar om i vilken utsträckning lärare använder digitala verktyg samt i            

vilka moment de tillämpas. Frågeställningarna berör också vilken inställning lärarna har till            

användning av digitala verktyg i NO-undervisningen. Undersökningen bygger på ett          

statistiskt analysverktyg då insamlad data sammanställs i ett resultat och i undersökningen            

deltog 35 legitimerade lärare i årskurs 1-3. Vi har valt att analysera, sammanställa och se               

samband mellan resultaten efter presentationen av diagrammen. När analyserna har gjorts har            

vi sammanställt alla deltagares svar i en stor tabell där vi kan se sambanden mellan de olika                 

svaren i enkäten. I analysen har vi valt att inte fokusera på deltagarnas kön, årskurs de                

undervisar i, användning av det flippade klassrummet, hur deltagarna upplevde att tekniken            

fungerade på skolan samt om det arbetar inom kommunal sektor eller friskola då det inte               

tillgav forskningsfrågorna något. Vi har istället fokuserat på hur ofta digitala verktyg används             

i skolans teoretiska ämnen för att sedan fördjupa oss i NO-undervisningens olika            

användningsmöjligheter. Ytterligare ett val vi gjort är att analysera lärarnas kompetens samt            

inställning till digitala verktyg.  

 

Nedan följer resultatet från enkäten: 

 

Figur 1 visar vilken arbetserfarenhet som deltagarna som deltar i undersökningen har. 
 
Resultatet visar att majoriteten av deltagarna (31,4 %) har över 15 års arbetserfarenhet och              

25.7 % av deltagarna har 0-2 års arbetserfarenhet. Andelen deltagare som har mellan 10-15              
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års erfarenhet är 20%. Av deltagarna är det 14,3% med 3-5 års erfarenhet och i               

undersökningen är det 8,6 % av deltagarna som har 6-10 års arbetserfarenhet.  

 

 
Figur 2 visar vilken tillgång eleverna har till dator, chromebook och surfplatta i undervisningen.  

 

Resultatet visade att ungefär hälften (51,4%) av alla elever vars lärare deltog i             

undersökningen har tillgång till en personlig dator, chromebook eller surfplatta i sin            

undervisning. 37,1 procent av de tillfrågade angav att de hade tillgång till en             

halvklassuppsättning och 8,6 procent angav att de endast hade tillgång till en gemensam             

datorvagn på skolan. En av deltagarna svarade att eleverna inte hade tillgång till något av               

dessa digitala verktyg. 
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Figur 3: Hur ofta de tillfrågade lärarna använder digitala verktyg i ämnena svenska, matematik, 

engelska, de samhällsorienterade ämnena och de naturorienterade ämnena.  

 

Figur 3 visar att det är ganska stor andel av de tillfrågade lärarna som använder digitala                

verktyg varje lektion eller nästan varje lektion i de olika ämnena. Slås staplarna ihop med               

svarsalternativen “varje lektion” och “nästan varje lektion” så används digitala verktyg mest            

i de naturorienterade ämnena då 29 av de 35 deltagarna har valt något av dessa alternativen                

för ämnet. På andra plats ligger de samhällsorienterade ämnena med 27 av 35 deltagare och               

på tredje plats ligger svenskan och engelskan med 26 av 35 deltagare i vardera ämne. Minst                

används digitala verktyg i ämnet matematik då bara 24 deltagare använder detta varje lektion              

eller nästan varje lektion.  
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Figur 4: Hur ofta eleverna använder digitala verktyg i ämnena svenska, matematik, engelska, de              

samhällsorienterade ämnena och de naturorienterade ämnena.  

 

Figur 4 visar att eleverna inte använder digitala verktyg lika ofta som lärarna i de olika                

ämnena. Eleverna använder till största delen digitala verktyg “ibland” samt mest i ämnet             

matematik där 13 av 35 deltagare svarar att eleverna använder det varje eller nästan varje               

lektion. Digitala verktyg används minst av eleverna i de naturorienterade ämnena där endast 7              

deltagare svarar att de använder det varje eller nästan lektion.   
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Figur 5: Vilka digitala verktyg deltagarna använder sig av i NO-undervisningen. Frågan är en              

flervalsfråga för att deltagarna ska kunna välja flera alternativ, därför kan totalsumman överstiga 100              

%. 

 

Figur 5 visar att de två vanligaste digitala verktygen som används i undervisningen är dator               

och projektor då 74,3 procent av deltagarna svarade något av alternativen. Därefter kommer             

surfplattor som används av 68,6 deltagare, vilket motsvarar 24 av 35 lärare. Tolv deltagare              

svarade att de använder smartboard, sex deltagare använder chromebook och fyra av 35             

deltagare använder kamera i sin undervisning.  

 

I frågan fick vi en deltagare som valde att svara på frågan med egna ord genom att svara: 

“Böcker, experiment och MIG SJÄLV OCH MIN KUNSKAP.”. 

 

 
Figur 6: I vilka moment läraren tillämpar digitala verktyg i NO-undervisningen. 
 

Frågan visar att 34 av 35 deltagare tillämpar digitala verktyg vid genomgångar och vid              

filmvisning, vilket utgör de främsta användningsområdena. 28 av 35 deltagare svarar även att             

de använder digitala verktyg vid informationssökning och 26 av 35 deltagare anger att             

digitala verktyg används vid dokumentation av laborationer/systematiska undersökningar. 11         

lärare svarar att digitala verktyg används när eleverna ska beskriva eller förklara fenomen och              
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lika många för att granska information. På frågan angavs även två egna svarsalternativ. En              

deltagare svarar att den använder digitala verktyg för att inspireras och den andra svarar att               

dem har använt digitala verktyg för att skapa kretsloppsfilmer. 

 

Figur 7: Vilka sätt lärarna använder sig av digitala verktyg i NO-undervisningen.  

 

Figuren visar att alla deltagare använder sig av digitala verktyg i NO-undervisningen för att              

visa film medan bara 7 av 35 deltagare svarar att digitala verktyg används för filmning av                

eleverna. PowerPoint används av nästan alla deltagare (31 st) och många använder det också              

för att skriva faktatexter och informationssökning (28 st). Endast 23 av deltagarna använder             

digitala verktyg för dokumentation. 

 

På denna fråga var det en deltagare som lade till svarsalternativet: tilldela och följa upp               

uppgifter till eleverna.  

 

En möjlig anledning till att alla 35 lärare använder filmvisning i NO-undervisningen är att det               

inte är lika många undervisningstimmar som i exempelvis svenskan. Svenskan har enligt            

Skolverkets hemsida 680 undervisningstimmar i årskurserna 1-3 och NO-undervisningen har          

143 undervisningstimmar (Skolverkets hemsida, hämtat 29/5 -19). Timmarna fördelas ofta så           
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att eleverna har färre NO-lektioner än svenska-lektioner i veckan, vilket får som följd att det               

inte blir enformigt för eleverna att titta på en PowerPoint presentation en gång i veckan.  

Figur 8: Elevernas användning av digitala verktyg i NO-undervisningen. 

 

Figuren visar att eleverna till största del använder digitala verktyg i NO-undervisningen för             

att skriva faktatexter och söka information. Lite mer än hälften av deltagarna använder             

digitala verktyg även till att titta på film och dokumentera laborationer.  

 

Tre deltagare valde att fylla i egna alternativ på frågan. Ett av svaren var att eleverna använde                 

det som en inläsningstjänst, ett annat var att eleverna använde digitala verktyg till en digital               

NTA-låda och det sista var för att skriva och återkoppla på varandras texter. 

 

Vid analys av resultatet visas det att 20 av 35 lärare svarar att eleverna använder digitala                

verktyg för att dokumentera samt att 23 av 35 lärare använder det för dokumentation. Vid               

sammanställning av resultatet visar det att tio av 35 lärare inte använder digitala verktyg för               

att dokumenten i sin NO-undervisning, varken av lärare eller elever. Genom att granska             

deltagarnas svar syns det att tre av deltagarna varken har tillgång till surfplatta eller kamera.               
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Detta kan vara en av anledningarna till att de tre deltagarna inte har någon möjlighet att                

dokumentera med bilder eller film. Resterande sju deltagare har antingen surfplatta eller            

tillgång till kamera. När resultatet analyseras syns det även att sju stycken som har jobbat               

inom yrket i 10 år och mer samt tre har mellan 0-5 års erfarenhet inte använder digitala                 

verktyg för att dokumentera. Detta kan spela roll då det enligt Skolverkets hemsida var i               

revideringen 2017 av Lgr11 som digitaliseringen fick stor plats i läroplanen (Skolverkets            

hemsida, hämtat 18/12-18). Det kan konstateras att deltagarna som jobbat inom yrket i över              

tio år har kanske inte satt sig in i den nya läroplanen utan “jobbar som de alltid har gjort”. Av                    

de lärare som hade över 15 års erfarenhet var två stycken i åldern mellan 61-70. Detta var de                  

enda deltagarna i undersökningen mellan de åldrarna och båda angav att de hade mindre bra               

kompetens. Där finns också ett samband då ingen utav deltagarna använder digitala verktyg             

för att dokumentera.  

 

Följande figurer handlar om lärarnas inställning och kompetens inom IT.  

 
Figur 9: Lärarnas inställning till fyra påståenden om IT-användningen i skolan. 

 

Figuren visar att inställningen till IT-användningen i skolan bland deltagarna överlag är            

positiv. Alla lärare utom en anser att digitala verktyg ger större möjligheter till lärande och               

det är också 32 av 35 deltagare som anser att digitala verktyg är motivationshöjande. Många               
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av deltagarna (33 st) anser också att det är ett bra verktyg för elever med behov av särskilt                  

stöd. 

 

När resultatet analyseras med hjälp av en tabell som sammanställer deltagarnas olika svar på              

frågorna visar det sig att det är fyra deltagare som minst en gång har kryssat i “stämmer ej”                  

på de olika alternativen. Av dem är det tre som fyllt i att två eller fler alternativ ej stämmer.                   

De tre deltagarna har en mer negativ bild av digitaliseringen i skolan. Vi drar paralleller med                

användandet (fråga 5, figur 7) och det visar sig att lärarna använder digitala verktyg på 5,7                

olika sätt (genomsnittet är 6,3 olika sätt) och deras elever använder digitala verktyg på 3,7               

olika sätt (genomsnittet ligger på 4,5 olika sätt).  

 

 
Figur 10: Lärarnas uppfattning om sin egna IT-kompetens.  
 
Undersökningen visar att lärarnas kompetens överlag är god. Detta baseras på att vi valt att               

definiera god kompetens som när läraren svarat max en “mindre bra” kompetens på en av sex                

förmågor. Alla deltagare svarade att deras kompetens var mycket bra eller bra när det gäller               

att söka information på internet samt att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. De två               

områden som flest lärare kände sig svagare i var att lära ut programmering och skapa bild och                 

film. 

 

Det finns även samband mellan lärares digitala kompetens och deras variation på olika sätt att               

använda digitala verktyg. Lärarnas användning av digitala verktyg samt elevernas          

användning påverkas av hur god IT-kompetens läraren besitter. Om lärarna anser sig ha             

mycket god kompetens inom fem av sex områden och den sjätte är “god kompetens” så               
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använder eleverna digitala verktyg i genomsnitt på fem olika sätt. Vid granskning av alla              

deltagares svar kring elevernas användning av digitala verktyg visar genomsnittet att           

variationen på arbetssätt är 4,5. När resultatet analyseras konstateras det att deltagarna har låg              

kompetens då svarsalternativen “mindre bra” samt “dålig” IT-kompetens angivits i minst två            

av svarsalternativen. Genomsnittet räknades ut och visade att lärarna med låg IT-kompetens            

enbart låter eleverna använda digitala verktyg på cirka 2,7 olika sätt. Variationen på lärarnas              

användning av digitala verktyg i NO-undervisningen är i genomsnitt 6,3 olika arbetssätt. Har             

lärarna en hög IT-kompetens så ligger genomsnittet på 7 olika arbetssätt men om lärarna har               

en låg IT-kompetens så är genomsnittet 4,4 olika arbetssätt. 

 
Figur 11: Svårigheter som lärarna ser med användandet av digitala verktyg i NO-undersökningen. 

 

I undersökningen framgår det tydligt att det är två svårigheter som många av lärarna ser när                

det kommer till användandet av digitala verktyg i NO-undervisningen. Dessa två är problem             

med tekniken och problem med uppkopplingen. När vi analyserar resultatet är det 22             

deltagare som upplever att uppkopplingen och strul med tekniken är en svårighet för att              

använda digitala verktyg i NO-undervisningen. Deltagarna menar att det finns problem med            

uppkopplingen men ändå visar vår undersökning att användandet av digitala verktyg är hög,             

högre än i de andra ämnena. Om tekniken hade fungerat bättre kanske digitala verktyg hade               

använts i en större utsträckning inom NO-undervisningen.  
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Vidare visar resultatet att 9 av 35 lärare anser att det är mycket tidskrävande samtidigt som                

sex lärare svarar att de inte ser några svårigheter alls med användandet. Det angavs även två                

andra svar som behandlar samma problematik. Det ena svaret menar på att det fanns för få                

chromebooks till för många klasser och det andra svaret menar på att deltagaren endast hade               

en halvklassuppsättning med iPads. 

 

Ett intressant samband som framgår när resultatet analyseras är att deltagarna som inte ser              

några svårigheter med att använda digitala verktyg inom NO-undervisningen så har 83% en             

helklassuppsättning av digitala verktyg. Det finns deltagare som har angett att en svårighet             

med användandet av digitala verktyg inom NO-undervisningen är att deltagaren hade behövt            

fler iPads. Ytterligare en deltagare påpekar att tillgången på chromebooks är för liten då det               

är för få chromebooks till för många klasser, deltagare hade enbart tillgång till datorvagn på               

skolan. 

 

 
Figur 12: Möjligheter som lärarna ser med användandet av digitala verktyg inom NO-undervisningen. 

Undersökningen visar att 28 av 35 deltagare anser att digitala verktyg bidrar till en mer               

inkluderande undervisning. 19 av 35 deltagarna anser också att filmning med digitala verktyg             

skapar möjligheter till lärande genom att eleverna kan se tillbaka på experiment. Av             
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deltagarna var det 21 som svarade att det ger tillgång till mer information samt 17 svarade att                 

det ökar kommunikationen i klassrummet. 

 

På frågan fick vi även in en hel del andra svarsalternativ som nämns nedan. 

- “Eleverna kan på olika sätt dokumentera laborationer och redovisa begrepp/teorier på           

flera olika sätt.” 

- “Bra verktyg att skriva texter.” 

- “Foton för dokumentation av NO arbetet.” 

- “Vissa barn fastnar på vägen och gör andra saker! - mycket vanligt!” 

- “Möjligheterna är för mig som lärare. Då hjälper digitalt stöd i form av presentationer              

och visualisering etc. Eleverna har större nytta av mig som lärare och en verklig              

person som kan något. De har en mycket IT-kunnig lärare i mig så jag arbetat med                

programmering men ser de oerhörda baksidorna. Jag är matematiker och IT-pedagog.           

Men låter såväl mina egna barn som mina elever mycket sällan använda datorer.             

Endast och enkom vid programmering senare i grundskolan!” 
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Användningen och lärandesituationer  
Resultatet visar att 34 av 35 lärare använder digitala verktyg i NO-undervisningen men i olika               

utsträckningar. Jämförs det med de andra ämnena så används digitala verktyg av lärarna mest              

inom NO-undervisningen. Vi har lagt ihop deltagarna som använder det “varje lektion” och             

“nästan varje lektion” då 29 av 35 deltagare svarade något av alternativen. Inom matematiken              

används det enbart av 24 av 35 deltagare “nästan varje lektion” eller “varje lektion”. Detta               

beror antagligen på att matematikboken används mycket i matematikundervisningen.         

Skolverkets undersökning (2015) visar att SO:n var där som digitala verktyg användes mest             

av lärarna, efter det kom engelskan följt av NO:n, näst sist kom svenskan och sist kom                

matematiken (Skolverket 2015). Vår undersökning visar dock att det är i NO-undervisningen            

man använder digitala verktyg mest, tätt följt av både SO-undervisningen och engelskan. Det             

ämne där digitala verktyg används till mindre del är svenska och minst använder sig lärare av                

digitala verktyg i ämnet matematik. Vi anser att en stor del av detta beror på antalet timmar                 

som är tilldelat varje ämne, vilket gör att man som lärare inte vill använda digitala verktyg på                 

exempelvis varje svenskalektion.  

 

Anledningen till att det är så många lärare som använder digitala verktyg i             

NO-undervisningen beror på att digitala verktyg används för att titta på film samt vid              

genomgångar med PowerPoint. Som tidigare nämnt så menar Areskoug m.fl. (2013) att syftet             

med naturvetenskapen är att förklara och förtydliga begrepp (Areskoug m.fl. ,2013). Genom            

att visa en film kan begreppen förklaras på fler sätt då filmen visualiserar naturvetenskapliga              

begrepp och fenomen. Vårt resultat visar att alla 35 lärare använder sig av digitala verktyg för                

att visa film. Areskoug m.fl. (2013) skriver att fenomenen behöver förklaras på ett enklare              

sätt i de yngre åldrarna för att få en grundförståelse som sedan byggs på i högre årskurser                 

(Areskoug m.fl. ,2013). Visualisering med hjälp av film eller PowerPoint kan göra            

fenomenen tydliga och förståeliga för yngre barn. För att kunna göra detta på bästa sätt               

behöver lärare ha tillgång till digitala verktyg så filmer och PowerPoint kan användas i              
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undervisningen. Film och PowerPoint kan även användas för att väcka nyfikenheten som            

Bybee m.fl. (2006) menar är viktig i det första steget (Engagement) i undervisningsmodellen             

5E (Bybee m.fl., 2006). Får eleverna först se en film om ett fenomen som väcker nyfikenhet                

kan eleverna i steg två (Exploration) få laborera/undersöka fenomenet. Detta leder till en             

kommunikation mellan eleverna där eleverna lär av varandra. Detta kallar Säljö (2014) för             

appropriering, vilket innebär att människan lär av varandra. När eleverna ska diskutera med             

varandra bör den ena eleven befinna sig på en lite högre kunskapsnivå för att              

diskussionen/samtalet ska gynna elevernas kunskapsutveckling. Eleverna får störst utbyte av          

samarbetet om de befinner sig i “den proximala utvecklingszonen” (Säljö, 2014). I Bybees             

m.fl. (2006) modell för NO-undervisning så är steg tre (Explanation) och det innebär att              

eleverna ska presentera sin data för varandra (Bybee m.fl., 2006). Vår undersökning visar att              

15 av deltagarna låter sina elever använda digitala verktyg vid redovisning. Detta kan ske vid               

redovisning av resultaten från en undersökning. Ytterligare ett sätt att presentera resultat för             

varandra är om eleverna skriver faktatexter och diskuterar dem med varandra. Om eleverna             

exempelvis skriver om olika växters livscykel så kan faktatexterna jämföras. Ett annat sätt att              

presentera data för varandra är om eleverna/lärarna dokumenterar vad som händer under            

systematiska undersökningar. I vår undersökning låter 20 av deltagarna sina elever använda            

digitala verktyg för att dokumentera. Dokumentationen kan sedan analyseras och jämföras då            

det sparade materialet kan användas för att se tillbaka på experimentet. Vår undersökning             

visar att tio av lärarna inte följer Skolverkets Lgr11 (rev. 2018) då det står i centrala                

innehållet att “Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra           

uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.” (Skolverket, Lgr11, rev. 2018, s. 166).             

Dock står det inte specificerat om det är läraren som ska dokumentera eller eleverna som ska                

genomföra dokumentationen. Det ger en tolkningsmöjlighet för läraren då eleverna inte           

behöver använda digitala verktyg för att dokumentera utan det räcker om läraren gör det. Vår               

första tolkning var att eleverna skulle genomföra dokumentationen men det står ingenstans i             

Lgr11 att eleverna måste göra det. Trots tolkningsmöjlighet så är det ändå tio av 35 lärare                

som inte använder digitala verktyg för att dokumentera vid laborationer. Det skulle kunna             

bero på att lärarna saknar kunskap om att digitala verktyg ska användas för att dokumentera               

undersökningar. Lgr11 reviderades 2018 och då fick digitaliseringen en större plats i            

läroplanen vilket deltagarna kan ha missat. En annan sak som observeras när vi ser resultatet               

på deltagarnas enkäter är att åtta av deltagarna har antingen helklassuppsättning eller            

34 



 

halvklassuppsättning, en har tillgång till datorvagn och en deltagare har ingen tillgång alls.             

Deltagaren som inte har någon tillgång förklarar varför hen inte kan dokumentera med hjälp              

av digitala verktyg men resterande deltagare borde kunna använda sina          

datorer/surfplattor/chromebooks för att exempelvis spela in filmer med, ta kort eller anteckna            

under tiden undersökningar genomförs. Det finns dock en möjlig anledning till varför            

deltagarna svarar att de inte använder digitala verktyg för att dokumentera i undervisningen. I              

undersökningen valde vi att definiera digitala verktyg som dator, chromebook, surfplatta,           

smartboard, projektor samt kamera däremot inte smartphone. Därför kan det vara några            

deltagare som ändå följer det centrala innehållet trots att de inte har angivit det i vår                

undersökning. Eftersom Skolverket själva inte definierar vad digitala verktyg innebär finns           

det rum för egen tolkning. Därmed kan någon av våra deltagare anse att de genomför det                

centrala innehållet trots att deltagarna inte använder några av den tekniska utrustning som vi              

definierar som digitala verktyg. Detta visar att eleverna eller lärarna ska använda digitala             

verktyg i det tredje steget i Bybees m.fl. (2006) undervisningsmodell i NO-undervisningen.            

Steg fyra i Bybees m.fl. (2006) modell som innebär att eleverna ska ge feedback till varandra,                

kunde vi inte se något användningsområde för digitala verktyg i årskurs 1-3. Men i högre               

årskurser kan digitala verktyg kanske användas för att ge feedback till varandra. Sista steget i               

Bybees m.fl. (2006) modell (Evaluation) innebär att elever ska få en utvärdering på elevens              

kunskapsutveckling från läraren (Bybees m.fl., 2006). I vår undersökning uppger en deltagare            

att digitala verktyg används för att “tilldela och följa upp uppgifter till eleverna.”. Så              

sammanfattningsvis används digitala verktyg i fyra av fem steg för att främja elevernas             

kunskapsutveckling. 

 

Regeringen skriver på sin hemsida (hämtat 6/12-18) att regeringens mål är att alla elever ska               

ha samma tillgång och användningsmöjligheter med digitala verktyg år 2022 (Regeringen.se,           

hämtat 6/12-18). Vi ser i undersökningen att alla elever inte har samma tillgång till digitala               

verktyg, vilket i sin tur påverkar användningen av digitala verktyg i NO-undervisningen. Det             

visar sig även att i klasserna som har mindre tillgång till digitala verktyg varierar              

användningen av digitala verktyg mindre. I genomsnitt används digitala verktyg på 4,5 olika             

sätt men vår undersökning visar att om skolan enbart har tillgång till en datorvagn används               

digitala verktyg enbart på tre sätt. Skolverket (2015) skriver att om eleverna har en stor               

tillgång till digitala verktyg så ökar variationen hur och när de används (Skolverket 2015).              
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Detta är även något vår undersökning pekar på då hela 75% av de som har               

helklassuppsättning använder sig av digitala verktyg på fem sätt eller fler i sin undervisning.              

Om det fanns tillgång till en halvklassuppsättning så använde enbart 36 % av lärarna digitala               

verktyg på fem sätt eller fler, vilket visar en tydlig skillnad i variationen på användandet av                

digitala verktyg beroende på tillgången.  

 

Det är inte bara i centrala innehållet som digitala verktyg kan tillämpas. Vi ville också               

undersöka om lärarna använde digitala verktyg för att gynna förmågorna som eleverna ska             

utveckla i NO-ämnena. Förmågan som handlar om systematiska undersökningar anser vi vara            

sammankopplad till det centrala innehållet som rör dokumentation vid undersökningar. Det           

finns ytterligare två förmågor som Skolverket (2018) skriver om i Lgr11; begreppsförmåga            

samt kommunikationsförmågan (Skolverket, 2018). Vår undersökning visar att nio deltagare          

använder digitala verktyg för att kommunicera, men på vilket sätt efterfrågades inte. Det kan              

finnas en parallell med det Skolinspektionen (2012) kom fram till. Deras undersökning visade             

att digitala verktyg mest används för att visa film men inte används så mycket för att                

interagera med eleverna (Skolinspektionen, 2012). Vårt resultat visar också att alla lärare            

använder digitala verktyg för att titta på film men vårt resultat visar också att nio deltagare                

använder digitala verktyg för att kommunicera. Säljö (2013) skriver att människan ur ett             

sociokulturellt perspektiv använder sig av kulturella redskap för att kommunicera samt att ta             

del av information (Säljö, 2013). Vårt resultat visar att nio deltagare använder kulturella             

redskap för att kunna kommunicera samt att 28 deltagare använder kulturella redskap för att              

söka information. Eleverna ska enligt Skolverket (2018) vara källkritiska till den information            

som finns att tillgå på internet (Skolverket, Lgrll, 2018). Vilket visar att kulturella redskap              

används till stor del för att söka information i NO-undervisningen. När det kommer till              

begreppsförmågan så anger 21 deltagare att digitala verktyg själva använder digitala verktyg            

för att förtydliga/förklara begrepp. Detta visar att även digitala verktyg kan användas för att              

förtydliga det som Vygotskij (2001) kallar för vetenskapliga begrepp. Vetenskapliga begrepp           

lärs ut i skolan och har till skillnad från vardagsbegrepp en specifik betydelse (Vygotskij,              

2001). Detta visar att digitala verktyg används för att förklara de vetenskapliga begreppens             

specifika betydelse. Vi vet inte om det enbart är för lärarnas egna kunskap eller om lärarna                

gör det tillsammans med eleverna. Om det görs tillsammans med eleverna gynnar det även              

elevernas begreppsförmåga. Utöver det så anger elva deltagare att eleverna själva använder            
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digitala verktyg för att förstå/förtydliga begrepp. Detta visar att digitala verktyg inte enbart             

behöver användas vid systematiska undersökningar utan det kan även gynna elevernas           

begreppsförmåga samt kommunikationsförmåga.  

 

Jämförs vårt resultat med Hyléns (2013) sammanfattning av PISA:s resultat från 2009 så             

visade PISA undersökningen att 38 % av eleverna i årskurs 7-9 aldrig använd digitala verktyg               

i NO-undervisningen och att enbart 13% av deltagarna använde digitala verktyg ofta (Hylén,             

2013). Undersökningen är tio år gammal och inriktad på årskurs 7-9 men om vi jämför det                

med vår studie så kan vi se att användandet idag är större i de lägre årskurserna och att                  

användningen har ökat över tiden, fast undersökningen är 10 år gammal. Skolinspektionen            

(2012) kom fram till att digitala verktyg enbart användes “vid ett fåtal tillfällen” i              

NO-undervisningen i årskurs 1-3, vilket de ansåg vara för lite då det gjorts stora satsningar på                

digitala verktyg i skolan (Skolinspektionen, 2012). I vår undersökning visar resultatet att            

lärarna använder digitala verktyg mest i NO-undervisningen och eleverna använder digitala           

verktyg “ibland”. Termen “vid ett fåtal tillfällen” användes inte när det efterfrågades om             

användningen av digitala verktyg vilket skolinspektionen gjorde utan vi använde begreppet           

“sällan”, som vi anser ha samma innebörd. Vi kan konstatera att användningen av digitala              

verktyg i NO-undervisningen har ökat då 97% av våra deltagarna i undersökningen valde             

svarsalternativet “ibland”, “nästan varje lektion” eller “varje lektion” på frågan om lärarnas            

användning och att 29 av deltagarnas eleverna använder digitala verktyg “ibland” eller vid             

fler tillfällen.  

 

En annan ökning resultatet visar är hur digitala verktygs användning ökar i de olika              

momenten. Hylén (2013) skriver även att 10% av eleverna i årskurs åtta år 2009 använder               

PowerPoints presentationer varje dag och 35% av deltagarna aldrig använder programmet           

(Hylén, 2013). Vi kan se en ökning av elevernas användning av PowerPoint presentationer             

när Hyléns resultat jämförs med vårt i årskurs 1-3. Vårt resultat visar att ungefär 43% av                

eleverna använder digitala verktyg för att redovisa med exempelvis PowerPoint. Då kan vi             

anta att det har skett en ökning även i de högre årskurserna eftersom eleverna lär sig hantera                 

programmet redan i lägre årskurser.  

 

37 



 

5.1.2 Inställning och kompetens 

Vi valde att ställa fyra påstående om lärarnas inställning till digitala verktyg i undervisningen.              

På alla fyra frågorna så var övervägande del av deltagarna positiva till digitala verktyg. 34 av                

35 deltagare anser att digitala verktygen ger större möjlighet till lärande. Som tidigare nämnt              

så anser vi att digitala verktyg ur ett sociokulturellt perspektiv är kulturella redskap. Säljö              

(2013) menar att kulturella redskap är en kombination mellan artefakter och intellektuella            

redskap, då intellektuella redskap främjar människans kognitiva förmåga. Detta innebär att           

kulturella redskap främjar den intellektuella förmågan (Säljö, 2013). Den intellektuella          

förmågan handlar om individens kunnande och eftersom vi anser att digitala verktyg är             

kulturella redskap så främjas elevernas kunskapsutveckling vid användandet av digitala          

verktyg.  

 

För att använda digitala verktyg behöver lärarna besitta IT-kompetens. Skolinspektionen          

(2012) visar i sin undersökning att lärare hade tillgång till digitala verktyg men inte hade               

kompetensen för att använda verktygen till fullo (Skolinspektionen, 2012). Utifrån vår           

undersökning skulle vi påstå att på sju år så har kompetensen ökat till den nivån att lärare vill                  

ha mer tillgång till digitala verktyg än vad som finns att tillgå på skolorna. En datorvagn eller                 

halvklassuppsättning begränsar vissa lärare som vill använda sig av digitala verktyg i en             

större uppsättning. Skolverkets undersökning (2015) visar att lärare som varit verksamma           

inom yrket i mindre än tio år hade 84% god IT-kompetens och enbart 58% av lärarna som                 

hade varit verksamma i 26 år eller mer hade god IT-kompetens (Skolverket, 2015). I vår               

undersökning var det att högsta svarsalternativ för lärarnas erfarenhet “Över 15 år”. Vårt             

resultat visar att av lärarna som har tio års erfarenhet och mindre är det 82% som har god                  

kompetens, vilket stämmer överens med Skolverkets resultat som var 84%. Vår undersökning            

visar däremot att av deltagarna som varit verksamma i över 15 år så har 82% en god                 

IT-kompetens. Anledningen kan vara PIM-projektet som Fleischer och Kvarnsell (2015)          

skriver om, vilket innebar att lärare fick gå en utbildning för att höja sin IT-kompetens år                

2006 (Fleischer och Kvarnsell, 2015). Lärarna med mer än tio års erfarenhet som deltog i               

Skolverkets undersökning år 2015 hade inte varit delaktiga i PIM-projektet, vilket lärarna            

med tio års erfarenhet har idag. Detta kan påvisa PIM:s påverkan på IT-kompetensen hos              

lärarna. En annan sak som kan ha påverkat IT-kompetensen är införandet av            
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Digitaliseringskommissionen. Regeringen skriver på sin hemsida att       

Digitaliseringskommissionen infördes 2012 (regeringen.se, hämtat 8/12-18). När Skolverket        

genomförde sin undersökning 2015 så hade antagligen inte alla hunnit beröras av målet som              

handlar om digital kompetens. Nu när vi genomförde vår undersökning år 2019 så kan det               

vara så att fler lärare fått ta del av målet som berör IT-kompetensen. Ett av målen är att alla                   

som jobbar inom skolans verksamhet ska få IT-kompetens och vår undersökning visar att             

80% av lärarna har en god IT-kompetens. Skolverket (2015) skriver att år 2008 var det 60%                

som hade god IT-kompetens, 2012 var det 76% och 2015 var det 77% (Skolverket 2015). Vår                

undersökning visar att det år 2019 är 80% som har god IT-kompetens. En anledning som vi                

tror kan ha påverkat ökningen av IT-kompetens år 2012 är att Digitaliseringskommissionen            

startades upp. För när ett projekt startas är entusiasmen och drivkraften väldigt stor. Ju längre               

tiden går så avtar projektens påverkan och påverkningsgrad. Därav resultatet att kompetensen            

inte stiger särskilt mycket mellan år 2012 och 2015. Detta visar att det behövs engagemang               

och tid för att förbättra den digitala kompetensen, så vi tror inte att alla lärare kommer ha god                  

IT-kompetens till 2022.  

 
Generellt var inställningen positiv bland deltagarna. 31 deltagare ansåg att digitala verktyg            

hjälper till att inkludera eleverna i undervisningen vilket gör att eleverna kommer närmare sin              

proximala utvecklingszon. Hur detta sker rent praktiskt får vi inte svar på i undersökningen              

men vi tänker att vid användandet av digitala verktyg kan undervisningen nivåanpassas och             

på så vis blir undervisningen på den nivån som matchar elevernas proximala utvecklingszon.             

Detta kan även vara en faktor då 33 av deltagarna anser att digitala verktyg är bra för elever i                   

behov av särskilt stöd. Däremot är en av deltagarna i undersökningen betydligt mer negativ              

till IT-användningen än resterande deltagare. Deltagaren fyller i att varken deltagaren eller            

eleverna använder sig av digitala verktyg i NO-undervisningen. Här kan vi se ett tydligt              

samband mellan inställningen och användandet av digitala verktyg. Däremot ser vi inget            

samband i deltagarnas kompetens och användande av digitala verktyg då deltagaren påstår sig             

ha mycket bra kompetens inom IT. Deltagaren är IT-pedagog vilket vi tycker är väldigt              

intressant eftersom inställningen till digitala verktyg är så negativ. Deltagaren skriver i ett             

svar att det är läraren som är i fokus då läraren förmedlar kunskapen samt att eleverna lär                 

tillsammans. Detta belyser även Säljö (2014) då begreppet appropriering är väsentligt i det             

sociokulturella perspektivet. Appropriering innebär att människor lär av varandra med hjälp           
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av kommunikationsförmågan (Säljö, 2014). Vår deltagare menar att man lär tillsammans men            

inte med hjälp av kulturella redskap då deltagaren menar att digitala verktyg inte gynnar              

elevernas lärande utveckling inom NO-undervisningen. Deltagaren skriver att digitaliseringen         

har stora baksidor men vilka dessa är kan vi inte läsa av utifrån deltagarens svar. En                

anledning till deltagarens negativa inställning kanske beror på att det är tidskrävande att             

använda digitala verktyg. Löfving (2012) menar att motiverade elever kan sammankopplas           

med mer jobb för läraren (Löfving, 2012). Detta kan vara en av anledningarna till deltagarens               

negativa inställning till digitala verktyg. Samtidigt menar deltagaren att digitala verktyg inte            

är motivationshöjande för eleverna. Vilket Fleischer och Kvarnsell (2015) motsäger då           

forskarna menar att digitala verktyg höjer elevernas motivation (Fleischer och Kvarnsell,           

2015). Detta visar att kompetensen inte alltid hänger ihop med användandet utan andra             

faktorer som exempelvis lärarens inställning kan påverka mer.  

 

Fleischer och Kvarnsell (2015) skriver om en-till-en ska användas så behöver lärare kunna             

hantera situationerna som uppstår när digitala verktyg används, exempelvis sänka ljudnivån           

samt att få eleverna till att fokusera på rätt saker (Fleischer och Kvarnsell, 2015). Detta tolkar                

vi som att lärarna behöver ha en hög IT-kompetens för att en-till-en ska fungera riktigt bra.                

Av lärarna som har en hög IT-kompetens och använder sig av en-till-en och             

halvkassuppsättningar, är det tio stycken som har hög IT-kompetens. Enbart två deltagare            

menar att en svårighet med digitala verktyg är att eleverna tappar fokus på uppgiften medan               

åtta av deltagarna inte tycker att eleverna tappar fokus vid användning av digitala verktyg.              

Detta visar att lärarna som har en hög IT-kompetens inte får ett oroligt klassrumsklimat utan               

kan hantera situationerna som uppstår i klassrummet. Vår undersökning påvisar därmed           

detsamma som Fleischer och Kvarnsell understryker.  

 

Skolverkets definition av kompetens som Fleischer och Kvarnsell (2015) skriver om berör            

åtta aspekter (se Bilaga 2) vilka är: kreativitet, kritiskt tänkande och bedömning, kulturell och              

social förståelse, samarbete, informationssökning, kommunicera, E-säkerhet och funktionella        

förmågor (Fleischer, Kvarnsell, 2015). Vår definition av IT-kompetens berör fem av           

Skolverkets aspekter. E-säkerheten tycker vi är detsamma som källkritik, kreativiteten ser vi            

som film och bildskapande, kritiskt tänkande är källkritik, söka/sovra bland information           

motsvarar informationssökning och det Skolverket kallar för “funktionella funktioner” är          
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detsamma som PowerPoint presentationer, programmering och att använda digitala verktyg          

som ett pedagogiskt verktyg. Sammanställs resultatet anser vi utifrån resultatet att det är             

brister i de funktionella förmågorna (framförallt programmering) samt i den kreativa           

förmågan (att skapa bild och film). Enligt vår undersökning är det de områdena som              

Digitaliseringskommissionen bör lägga sitt fokus på under de kommande tre åren om målet             

som berör kompetent skolpersonal ska uppnås 2022.  

5.2 Metoddiskussion 
Innan enkäten skickades ut så genomfördes en pilotstudie. Denscombe (2018) skriver att en             

pilotstudie är ett sätt för forskaren att säkerställa enkätens frågor. Genom att testa sin metod               

med deltagare så kan forskaren få respons som kan förbättras till den slutgiltiga             

undersökningen (Denscombe, 2018). Pilotstudien genomfördes och deltagarna gav mycket         

givande respons och förbättringsmöjligheter. För det första gick det inte att välja            

flervalsalternativ på de frågor som krävde flera svar, detta var en felaktig inställning som              

ändrades. För att göra det tydligare ändrades även vissa formuleringar exempelvis “någon            

gång då och då” till “ibland”. Enkäten fick även en kontrollfråga som är fråga 15 (se Bilaga                 

3) som innebär att deltagarna bekräftar sitt tidigare svar i fråga 10 som berör användandet av                

digitala verktyg i NO-undervisningen. Detta gör att deras svar blir mer tillförlitliga och vi kan               

kontrollera så deltagarna inte bara klickat sig igenom enkäten. En fråga som delades upp i två                

var “Hur ofta använder du dig av digitala verktyg inom följande ämnen, både lärare och               

elever ”. För att förtydliga denna frågan valdes det att dela upp den i en fråga som handlar om                   

lärares användning (fråga 9) och en om elevernas användning (fråga 10). Det lades även till               

en fråga och det är följdfrågan till “det flippade klassrummet”. För att få en fördjupning i                

frågan valdes det att lägga till hur lärarna använder sig av det flippade klassrummet.              

Pilotstudien visade också hur lång tid deltagarna behövde för att besvara enkäten, vilket vi              

skrev i informationsrutan till deltagarna. Den sista justeringen som gjordes i enkäten var att              

deltagarna kunde välja flera årskurser som de undervisar i. Det finns skolor som har b-form               

(två årskurser eller fler som är sammanslagna) samt att det finns lärare som undervisar i flera                

olika årskurser.  

 

För att få ett tydligare resultat hade vi kunnat i fråga 9 och 10 ha svarsalternativen “en till                  

flera gånger i veckan” samt “en till flera gånger i månaden”. Detta hade lett till ett tydligare                 

41 



 

resultat då begrepp som “ibland” och “sällan” är väldigt tolkningsbara. Hade alternativen            

varit mer exakta hade vi fått fram ett mer korrekt och autentiskt svar. En annan fråga vi hade                  

kunnat ställa för att få ett mer exakt svar är: “Vilken inställning har du till digitala verktyg?”,                 

då svaret ej går att tolka. Vi valde istället att fråga om vilka möjligheter och svårigheter                

deltagarna såg med digitala verktyg inom NO-undervisningen. Detta hade vi kunnat ha kvar             

men genom att ställa en rak fråga om deras inställning hade vi inte behövt tolka svaren för att                  

få fram lärarnas inställning. Ytterligare en fråga som hade varit intressant att ställa i enkäten               

är hur lärarna använder sig av digitala verktyg för att dokumentera i undervisningen. Detta är               

intressant eftersom det står i Skolverkets Lgr11 (reviderad 2018) att digitala verktyg ska             

användas för att dokumentera. Vi hade kunnat ställa följdfrågan “Om du använder digitala             

verktyg för att dokumentera, på vilket sätt använder du den då?” och ha exempelvis              

timelapse, filmning, slow motion, stopmotion samt anteckna observationer som förslag. Då           

hade vi kunna jämföra vårt resultat med Fridberg, Thulin och Redfors (2017) undersökning             

eftersom vi hade fått mer exakta svar om hur digitala verktyg används inom dokumentation.  

Vi är också medvetna om att vårt urval kan ha påverkat resultatet då vi valde att publicera                 

enkäten i Facebook grupper. Risken är att de lärare som är med i dessa grupper har en allmänt                  

mer positiv inställning till digitala verktyg då dem använder det privat, vilket kan ha påverkat               

vårt resultat. Hade enkäterna istället skickats ut i pappersform hade vi kanske fått ett annat               

resultat. En fråga vi hade kunnat ändra var om deltagarna hade tillgång till en smartphone.               

För lärarna hade då kunnat exempelvis använda den för att dokumentera i            

NO-undervisningen. En sista förbättring vi hade gjort om enkäten skulle skickas ut igen är att               

ha med frågan:“Tror du att du hade använt digitala verktyg mer inom NO-undervisningen om              

du hade haft bättre/mer IT- kompetens?”. Då hade vi fått ett ej tolkningsbart svar på hur stor                 

vikt kompetensen har för användandet av digitala verktyg.   
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6. Sammanfattning 

Undersökningen visar att lärare använder sig i stor utsträckning av digitala verktyg i             

NO-undervisningen. Majoriteten använder digitala verktyg nästan varje lektion och         

undersökningen visar också att digitala verktyg används mest i NO-undervisningen. Vilket är            

en skillnad från tidigare och äldre forskning då resultatet varit att digitala verktyg enbart              

användes “vid ett fåtal tillfällen”. De lärandesituationer som digitala verktyg användes mest            

var vid filmvisning samt som stöd vid genomgångar. Detta beror på att det visuella kan hjälpa                

till att förtydliga begrepp och fenomen. Eleverna använder även digitala verktyg själva och då              

tillämpas de “ibland”. När eleverna själva använde digitala verktyg så var det främst för att               

skriva faktatext samt att söka information.  

 

Generellt visar undersökningen att det finns en positiv inställning till användandet av digitala             

verktyg i NO-undervisningen. Vår undersökning visar att det är en viss skillnad på lärarnas              

användning av digitala verktyg beroende på vilken inställning de har men har lärarna en dålig               

inställning så påverkar det elevernas användning av digitala verktyg. Slutligen kunde vi också             

se ett samband mellan lärarnas IT-kompetens och användningen av digitala verktyg i            

NO-undervisningen då lärarna använde digitala verktyg mer om de hade en hög            

IT-kompetens.  

 

Undersökningen kom fram till att tio av lärarna inte tillämpade digitala verktyg för att              

dokumentera, vilket de ska enligt Skolverkets Lgr11 (reviderad 2018). Det kan bero på             

lärarnas erfarenhet, bristande kompetens men även lärarnas tillgång till digitala verktyg.           

Resultatet av studien visar att användandet av digitala verktyg behöver öka inom detta             

moment eftersom vi tror att lärarna inte är medvetna om att digitala verktyg ska användas för                

att dokumentera sedan revideringen 2017.   

43 



 

Referenser 
● Akademins ordbok, svenska.se: 

Data (dator): https://svenska.se/tre/?sok=data&pz=1 [hämtat 14/12 -18] 

Digital; https://svenska.se/tre/?sok=digital&pz=1  [hämtat 14/12 -18] 

Kompetens; https://svenska.se/tre/?sok=kompetens&pz=1 [hämtat 12/12 -18] 

● Areskoug, M, Ekborg, M, Lindahl, B & Rosberg, M (2013) Naturvetenskapens           

bärande idéer. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

● Bybee, R., Taylor, J., Gardner, A., Van Scotter, P., Carlson, J., Westbrook, A. &              

Landes, N. (2006). The BSCS sE Instructional Model: Origins, Effectiveness, and           

Application. 

https://bscs.org/sites/default/files/_media/about/downloads/BSCS_5E_Full_Report.pd

f  [hämtad 20/11 -18] 

● Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt       

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

● Erixon, P-O & Hansson, K (2008) Medier i svenska skolan. (enkätundersökning) 

● Fleischer, H. & Kvarnsell, H. (2015). Digitalisering som lyfter skolan: teori möter            

praktik. 1. uppl. Stockholm: Gothia fortbildning 

● Fridberg, M., Thulin, S. & Redfors, A. (2017). Preschool children's Collaborative           

Science Learning Scaffolded by Tablets [Elektronisk resurs]. Research in science          

education. 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16318 

● Helldén, G. (2009) Ämnesdidaktisk forskning om lärande och undervisning i          

naturvetenskap. Karlstad: Karlstad University Press. 

● Hylén, J. (2013) Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. Stockholm: Ifous. 

● Löfving, C. (2012). Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen: så skapar            

vi en relevant skola utifrån Lgr 11. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

● Regeringens hemsida: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/regeringen-beslutar-om-nation

ell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/ [hämtat 6/12 -18] 

44 



 

● Säljö, R. (2013). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva            

minnet. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

● Skolinspektionen (2012) Dnr 40-2011:2928 PM. Satsningarna på IT används inte i           

skolornas undervisning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

● Skolverkets hemsida, 

○ Läroplanens revidering 2017:     

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital- kompetens [hämtat 

18/12-18] 

○ Skolverket (2015) IT-användning och IT-kompetens i skolan: 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2016/uppdrag-

om-it-anvandning-och-it-kompetens-i-skolan [hämtat 10/12-18] 

○ Timplan: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-

for-grundskolan/timplan-for-grundskolan [hämtat 29/5-19] 

● Skolverket, (2018) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet        

2011: reviderad 2018. Femte upplagan (2018). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 

● Söderlund, A. (2000). Det långa mötet - IT och skolan: om spridning och anammande              

av IT i den svenska skolan. Luleå: Luleås tekniska universitet. Tillgänglig på internet:             

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999906/FULLTEXT01.pdf 

● Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

  

45 



 

Bilagor 

Bilaga 1  
 

● Dator; Akademiens ordlista (svenska.se) definieras data på följande sätt: “system som 

fortlöpande på elektronisk väg lagrar (vissa) uppgifter och bearbetar dem på beordrat 

sätt med hjälp av program” (Akademins hemsida, hämtat 14/12 -18) 

● IT; Begreppet innefattar all teknik som överför och kommunicerar information. 

Exempelvis, internet, e-post, digitala verktyg med mera.  

● Projektor; En apparat som kopplas ihop med datorn som används för att förstora 

bilder. Exempelvis visa upp en film eller PowerPoint presentation. 

● Surfplattor; En pekdator där man använder fingrarna och väljer på skärmen istället för 
att ha ett fast tangentbord.   
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Bilaga 2     
Skolverkets modell för digital kompetens som är tagen ifrån Fleischer och Kvarnsell (2015)             

s.28  
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Bilaga 3 

Enkäten: (I bilagorna så fick frågorna två numreringar då det inte gick att ändra              

vid överföring till PDF format.)  

 

Digitala verktyg i NO-undervisningen 
Hej! Vi heter Magdalena Gustafsson och Sofia Lindgren och vi läser “Grundlärarprogrammet med             

inriktning F-3” på Högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vår C-uppsats där syftet med uppsatsen är                

att se hur användandet av digitala verktyg är inom NO-undervisningen. Detta kommer göras med hjälp av                

denna enkät som är riktad till er som är legitimerade lärare för åk 1-3. Med digitala verktyg menar vi                   

dator, chromebook, surfplatta, smartboard, projektor samt kamera. Deltagandet är frivilligt och tar ca 10              

minuter och man kan avbryta mitt i enkäten om man inte vill fortsätta att delta i undersökningen.  

Vi behöver ha ert svar senast den 26/4. Ni är självklart anonyma eftersom vi inte kräver några                 

personuppgifter ifrån er för deltagandet i undersökningen. Vill ni ta del av det färdiga resultatet eller har                 

ni några frågor maila dem till … eller … .  
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Bilaga 4  
Informationen till deltagarna:  
 

“Hej! Vi heter Magdalena Gustafsson och Sofia Lindgren och vi läser           

“Grundlärarprogrammet med inriktning F-3” på Högskolan Kristianstad.       

Vi skriver just nu vår C-uppsats där syftet med uppsatsen är att se hur              

användandet av digitala verktyg är inom NO-undervisningen. Med digitala         

verktyg menar vi dator, chromebook, surfplatta, smartboard, projektor samt         

kamera. Deltagandet är frivilligt och tar ca 10 minuter och man kan avbryta             

mitt i enkäten om man inte vill fortsätta att delta i undersökningen.  

Vi behöver ha ert svar senast den 26/4. Ni är självklart anonyma eftersom             

vi inte kräver några personuppgifter ifrån er för deltagandet i          

undersökningen. Vill ni ta del av det färdiga resultatet eller har ni några             

frågor maila dem till … eller … .” 
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