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Abstract 

The purpose of the study was to gain knowledge of the biology teachers' view 

and use of digital tools in planning and teaching purpose. With the help of the 

qualitative methods observation and interview, one gained knowledge of 

what the teachers think of the use of digital tools and the role of digital tools 

in biology teaching. Six biology teachers were interviewed and five of them 

were observed in action. The result of this study showed that biology teachers 

see many advantages with the use of digital tools, both in the planning and in 

the teaching itself. What all teachers have noted is that there should be a clear 

purpose and objective with the use of the tools. It was also found that there 

are certain factors that underlie teachers' use of digital tools. The first factor 

was about teachers' own interest in digital tools that may affect their use. The 

second factor was due to demands from the school management and the 

curriculum that require teachers to have knowledge about how digital tools 

are used and to include them in the teaching. 

 

Keywords  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få kunskap om biologilärarnas syn och användning 

av digitala verktyg i planering och undervisning. Med hjälp av de kvalitativa 

metoderna observation och intervju fick man kunskap om vad lärarna tycker 

angående användningen av digitala verktyg och hur digitala verktyg används 

i biologiundervisningen. Sex biologilärare intervjuades varv fem observera-

des. Resultatet visade att biologilärarna ser många fördelar med användning-

en av digitala verktyg, både i planeringen och i själva undervisningen. Samt-

liga lärare har poängterat är att det ska finnas ett tydligt syfte och mål med 

användningen av verktygen. Två faktorer som ligger bakom lärares använd-

ning av digitala verktyg kunde urskiljas. Den första faktorn var lärares eget 

intresse till användningen som kan påverka användningen. Den andra faktorn 

är krav från skolledningen samt läroplanen som kräver att lärarna ska ha 

kunskap om hur digitala verktygen används och att inkludera dem i undervis-

ningen.  

 

Nyckelord  

Digitala verktyg, Biologiundervisning, Digital kompetens, Dator, Projektor. 
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1 INLEDNING 

Idag lever vi i ett informationssamhälle, där vuxna som barn använder sig av 

digitala verktyg. Även i skolan används digitala verktyg utav lärare och 

elever. Skolverket (2019) definierar digitalt verktyg utifrån två aspekter, den 

ena är en fysisk enhet och den andra är program. En fysisk enhet kan exem-

pelvis vara en mobiltelefon, en dator eller en kamera. Ett program kan vara 

en hemsida, ett ritprogram eller en internetbaserad tjänst där betygrapporte-

ring kan ske (Skolverket, 2019). En fysisk enhet och program kan även 

definieras som hård- samt mjukvaror när man pratar om digitala verktyg. 

Både definitionerna kommer att användas i detta arbete, genom att undersöka 

hur biologilärare använder sig av hård- och - mjukvara i planering och 

undervisning.  

I skolan idag fyller digitala verktyg alltså flera funktioner. Dessa funktioner 

utifrån lärares arbete på skolan är, det administrativa arbetet som även kopp-

las till planeringen och undervisning. Steinberg (2013) menar att nästan alla 

skolor i Sverige är beroende av att använda digitala verktyg, eftersom de 

administrativa vanorna nuförtiden måste utföras med hjälp av till exempel en 

dator. Läraren behöver en dator för att kunna exempelvis, registrera elevernas 

närvaro, betygrapportera så att resultaten blir tillgängliga för föräldrarna. 

Basargekar & Singhavi (2017) studie bekräftar vad Steinberg (2013) har 

belyst i sin bok, att skolan idag är beroende av datorer. Basargekar & Singh-

avi (2017) menar att det finns många anledningar som ligger bakom lärarens 

användning av digitala verktyg, såsom exempelvis, skapa, dokumentera, 

planera samt hantera information.  

En rapport från riksdagen (2016) belyser studier som tyder på att lärarnas 

användning av digitala verktyg ger lärarna en ny roll. “Det innebär ett digi-

talt didaktiskt tänkande där fokus förskjuts från att planera undervisning till 

att planera för lärande och att gå från föreläsning till handledning. Digitala 

verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används inom 

ramen för en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat ” (Riksda-
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gen, 2016). Därför är det viktigt enligt rapporten att lärare blir medvetna om 

mål och syfte med undervisningen i förhållande till närvaron av digitala 

verktyg.  

Thullberg & Szekely (2009) påstår att pedagogernas användning av digitala 

verktyg är generellt låg, att möjligheterna med användningen inte fullt 

utnyttjas, trots att spridningen är stor. Det finns två orsaker till detta som kan 

påverka pedagogens syn samt användning av digitala verktygen på skolan. 

Den första orsaken är brister i digitala verktyg på skolan både i mjuk- respek-

tive hårdvaran som kan begränsa pedagogernas användning. Den andra 

orsaken är lärarnas bristande kunskap gällande användningen av digitala 

verktyg, vilket kan tolkas som brist på digital kompetens. Digital kompetens 

är enligt riksdagens rapport (2016) färdigheter att använda digitala verktyg 

samt tjänster, att söka information, interagera, kommunicera och producera 

digitalt. Därför anses digital kompetens vara en av faktorerna som kan 

påverka lärarnas syn och användning av digitala verktyg. 

Steinberg (2013) gjorde en studie där en uppgift utfördes för att få kunskap 

om digitala verktyg i undervisningen. Uppgiften handlade om ”fågelholken” 

där eleverna förutom att studera i biologiundervisningen ”fåglars vanor och 

beteende” och att de själva har byggt en fågelholk i slöjdteknik, fick ett 

projektarbete som de utförde med hjälp av digitala verktyg. Elevernas uppgift 

var att redovisa varsin fågelholk som de får välja med bild och text. Resulta-

tet visade att elevernas användning av digitala verktyg i biologiundervisning-

en gav eleverna en utökad förståelse för ämnet. Steinberg (2013) belyser 

fördelarna med användningen av digitala verktyg i biologiundervisning och 

även andra skolämnen, där enligt författaren, inkludering av digitala verktyg i 

klassrummet gynnar och motiverar eleverna till lärandet. Enligt Steinberg 

finnas möjligheter med användning av digitala verktyg att öka elevernas 

förståelse för ämnet. Då blir det intressant att veta hur lärare ser och använder 

digitala verktyg i undervisningssyftet.  

Steinberg (2013) skriver att när man inför digitala verktyg i skolan är det 

viktigt att granska för- och nackdelarna med användningen av verktygen, 
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även att resonera vilka digitala verktyg som är bäst att använda. Men enligt 

Steinberg (2013) är det viktigare att man ställer sig de stora frågorna om 

syftet med användningen, synen på lärandet, synen på kvalitet och hur 

digitala verktyg kan/kommer att påverka lärarens metodik samt lärarens 

vardagssamspel med eleverna, kollegor och föräldrar. Dessa punkter kan vara 

viktiga att undersöka för att få en djupare förståelse för vilka anledningar och 

vad som kan påverka lärares användning av digitala verktyg i och utanför 

klassrummet.  

Skolvärlden har digitaliserats, enligt forskarna är det mer vanligt idag att 

lärare inkluderar digitala verktyg både i planeringen och i klassrummet. 

Enligt Steinbergs (2013) exempel om ”fågelholken” ser man ett av flera 

alternativ på hur man som lärare kan inkludera digitala verktyg i sin under-

visning. Att till exempel visa hur en fågel ser ut på bild med hjälp av digitala 

verktyg är det mycket lättare än att förklara/beskriva utseendet på fågeln. Jag 

framtida lärare blir nyfiken på hur biologilärarna ser på digitala verktyg samt 

hur lärarna utnyttjar verktygen i undervisningssyfte.  

1. Syfte och frågeställningar 

1.1 Syfte 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om biologilärares synpunkter 

gällande användningen av digitala verktyg i undervisningssyftet. Studien 

syftar även till att få en förståelse för på vilket sätt digitala verktyg används i 

biologiundervisning.  

1.2 Frågeställningar 

1. Vad har biologilärare för syn på användning av digitala verktyg i un-

dervisningssyfte? 

2. Vilken roll har digitala verktyg i biologilärares undervisning? 
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TEORI 

Nedan följer tidigare forskning som belyser lärarens syn och användning av 

digitala verktyg, dess för- och nackdelar, utmaningar, hinder, krav samt 

möjligheter.  

För att eleverna ska lära sig krävs motivation och engagemang. Detta ska 

läraren skapa utifrån sin varierande undervisning. Enligt läroplanen (skolver-

ket, 2019) ska utbildningen vara likvärdig. Undervisningen ska alltså utfor-

mas med tanke på alla elevers svårigheter, förutsättningar och behov. Enligt 

riksdagens rapport (2015) om digitaliseringen i skolan – dess påverkan på 

kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, är datorn ett användbart 

pedagogiskt verktyg för att inspirera och motivera eleverna till lärande. 

Basargekar & Singhavi (2017) påvisade ett samband mellan lärarens enga-

gemang samt aktiva roll och det framgångsrika genomförandet av digitala 

verktyg i klassrummet. Men enligt Basargekar & Singhavi (2017) är det inte 

alla lärare som har samma syn på digitala verktyg och dess användning. 

Många faktorer kan ligga bakom orsaken, som tillexempel lärarens eget 

intresse, kön, arbetslivserfarenhet, ålder etc. Riksdagens rapport (2015) 

belyser en av faktorerna som kan påverka lärarens syn på användningen av 

digitala verktyg i undervisningssyftet ”en viktig faktor är lärarnas, inställ-

ning, vissa menar att den t.o.m. är avgörande för om de kommer att integrera 

digitala verktyg i undervisningen. Skälen för tvekan påverkas antingen av 

yttre faktorer som t.ex. brist på teknisk support eller inre faktorer, t.ex. brist 

på förståelse eller negativa attityder”. Det har även visat sig att lärare som är 

ointresserade och osäkra på hur tekniken fungerar använder digitala verktyg i 

mindre utsträckning (Riksdagen, 2015).  

En studie som har gjorts av Lamanauskas, Slekiené, Bilbokaité och Ragulie-

né (2012) visar att lärarnas syn var positiva gällande användning av digitala 

verktyg i biologiundervisningen. Enligt lärarna underlättar digitala verktyg 

förberedelserna inför lektionerna, strukturen på undervisningen förbättras och 

mycket tidssparande. Lamanauskas et al. (2012) påvisade att digitala verktyg 
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ger en positiv inverkan på eleverna, då elevernas arbete och uppgifter blir 

mer organiserade samt att eleverna blir mer motiverade till lärande när 

digitala verktyg används utav läraren. 

I boken lyckas med digitala verktyg i skolan, pedagogik, struktur, och ledar-

skap skriver Steinberg (2013) att det finns många möjligheter med digitala 

verktyg, men att enligt författaren ska man inte blunda för vissa fallgropar 

och undvika dem. Författaren tar upp vanliga fallgropar, exempel på dessa 

fallgropar: ”bristande infrastuktur, avsaknad av fortbildning, otydlighet om 

syftet med verktygen, mer ensamarbete och mindre lärarstöd, logistiken i 

klassrummet samt hur lärare tolkar sitt uppdrag” (Steinberg, 2013, s.21-25). 

Dessa faktorer kan vara relevanta i föreliggande studie som kan förklara 

lärarnas syn på användningen av digitala verktyg i undervisningssyftet.  

Hatlevik & Arneseth (2012) beskriver vad som kan påverka lärarens använd-

ning av digitala verktyg i undervisningen, där resultatet till studien visade att 

skolans ledning har stor påverkan på lärarens motivation till att använda sig 

och arbeta med digitala verktyg i klassrummet. Enligt riksdagens rapport 

(2015) visar det sig att genomförandet av digitala verktyg i undervisningen 

får bättre förutsättningar att lyckas om skolledare är aktiva och tydliga i 

integrationsprocessen. Alltså att en förändring av systemnivå krävs för att det 

kan ske en förändring på klassrumsnivå. Enligt rapporten (2015) krävs det 

aktiva stöd och prioriteringar av ledningen för ett lyckat resultat gällande 

lärarens arbete med digitala verktyg i skolan.   

McFarlane & Sakellariou (2010) påvisade att användandet av digitala verktyg 

i naturvetenskapliga ämnen kan bidra till ett ökat lärande hos eleverna. Men 

enligt McFarlane & Sakellariou (2010) ska verktygen användas utifrån ett 

syfte och planering av läraren för att detta på bästa sätt ska gynna eleverna. 

Det som McFarlane & Sakellariou (2010) har påpekat, stämmer överens med 

Lamanauskas et al. (2012) studie, att lärarens användning av digitala verktyg 

i klassrummet ökar elevernas motivation och vilja till lärande. Rutten, Van 

och Van der (2012) har gjort en undersökning om lärarens användning av 

digitala verktyg i naturvetenskapliga lektioner kan förnya de traditionella 
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lektionerna eller inte. Rutten et al. (2012) studie visade att lärarens använd-

ning av en dator i undervisningen kompletterar den traditionella undervis-

ningen, även att det kan öka elevernas begreppsförståelse genom att eleverna 

får studera naturvetenskapliga begrepp med hjälp av bland annat bilder, 

animerade bilder. Steinberg (2013) skriver att förutom datorer finns det andra 

digitala verktyg som kan finnas i klassrummet som en lärare kan ta del av i 

undervisningen såsom projektorer och interaktiva skrivtavlor. Men enligt 

Steinberg (2013) måste man som lärare fundera på hur och varför man ska 

använda verktygen, samt hur dessa verktyg kommer att höja undervisningens 

kvalitet. 

Nagihan (2016) har undersökt 43 NO-lärares datoranvändning i undervisning 

och planering. Resultatet visade att endast 25 av 43 lärare som fick nytta av 

användningen av datorn. Nagihan (2016)  hävdade att det finns många 

faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Dessa faktorer kan bland 

annat vara lärarnas kön, ålder, erfarenhet av datoranvändning, attityd, intres-

se. Nagihan (2016)  beskriver att om läraren vill integrera en dator i under-

visningen måste hen ha kunskap om hur datorn används. Även att om lärare 

får en generell utbildning inom digital kompetens i lärarutbildningen, kom-

mer det att bli mycket enklare för lärarna att använda sig av digitala verktyg i 

undervisningssyftet. Nagihan (2016) förklarar att lärarens kunskap gällande 

teknik är en av faktorerna som kan påverka lärarens användning av digitala 

verktyg i undervisningen. Författarna poängetrar att tyvärr är inte alla lärare 

idag redo att använda digitala verktyg i sina klassrum, eftersom det som sker 

idag är bara ett tillhandahållande av verktyg som inte kommer till nytta på 

grund av lärarnas bristande digitala kompetens. Riksdagens rapport (2015) 

belyser att ”Flera studier visar att en grundläggande förutsättning för fram-

gång med digitala verktyg i skolan är att lärarna har en tillräcklig digital 

kompetens” (Riksdagen, 2015).  

Shadreck (2015) observerade och intervjuade lärare inom matematik och 

naturvetenskap. Studien gick ut på att undersöka lärares uppfattning gällande 

hinder och utmaningar som de stöter på när de integrerar datorer i undervis-

ningen. Resultatet visade att lärarna inte hade den digitala kompetensen för 
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att kunna göra sig förstådda på hur datorn fungerar och att använda dem i 

klassrummet. Lärarna som inte använde en dator i både förberedelser inför 

och under själva undervisningen hade en bristande digital kompetens (Shad-

reck, 2015).  

Både Shadrecks (2015) och Nagihan (2016) studier belyser vikten av att alla 

lärare, speciellt blivande lärare, ska få tillräckligt med kunskap gällande 

användning av digitala verktyg. Att få kunskap om hur digitala verktyg 

fungerar och hur de kan utnyttjas till fullo på skolan. Enligt studierna är det 

inte bara viktigt att verktygen finns tillgängliga, utan de bör även användas 

för att stödja lärares arbete. Det finns olika sätt att utnyttja verktygen i klass-

rummet. Enligt Steinberg (2013) finns det mycket som man kan utnyttja som 

lärare när man använder sig av digitala verktyg, såsom bland annat filmer, 

övningar, laborationer, animationer.   

Steinberg (2013) belyser i sin bok att lärarens användning av digitala verktyg 

i klassrummet öppnar flera världar istället för att tillsluta världar. Det är det 

som författaren kallar för utmaning. Där Steinberg (2013)  belyser att om en 

lärare inför ett mer projektinriktat arbetssätt, behöver läraren kunna sätta 

gränser i sin användning av digitala verktyg i klassrummet så att digitala 

verktyg inte tar större plats i undervisningen och att läraren blir en resursper-

son istället. Steinberg (2013) betonar att lärarens roll i den digitala världen 

blir ännu viktigare som ledare, guide och mentor.  

2 METOD 

2.1 Metodval 

För att få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av både 

kvalitativa metoderna, intervjumetoden samt observationsmetoden.  

Enligt Dalen (2015) ger intervjumetoden möjlighet att undersöka andra 

människors upplevelser av olika livssituationer. Där med hjälp av intervjun 

får man ta del av informanternas egna känslor, tankar och erfarenheter. 
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Intervjumetoden var en lämplig metod i den här studien för att få kunskap om 

biologilärares syn på användning av digitala verktyg i undervisningssyftet.  

Ahrne & Svensson (2011) beskriver att om man vill få ett bättre resultat som 

stämmer överens med verkligheten ska man komplettera den kvalitativa 

metoden intervju med andra metoder såsom observationer. Därför valde jag 

att komplettera intervjun med observationer för att få svar på hur/ på vilket 

sätt använder läraren sig av digitala verktyg i biologiundervisningen. Jag 

valde att vara den passiva observatören som inte deltog i själva observatio-

nen, utan bara tittade runt, lyssnade och antecknade i mitt observationssche-

ma. Med hjälp av observationsmetoden fick jag se hur mycket, när, samt på 

vilket sätt använder biologiläraren sig av digitala verktyg i klassrummet. 

Både intervjumetoden och observationsmetoden kunde komplettera varandra, 

där i intervjudelen fick jag prata med biologilärarna för att göra mig förstådd 

på deras perspektiv kring användningen av digitala verktyg, och med hjälp av 

observationen fick jag observera hur de behandlar verktygen som ett redskap 

i undervisningen.  

2.2 Urval  

Eftersom jag valde att undersöka hur lärarna använder digitala verktyg i 

undervisningen och specifikt i ämnet biologi samt lärarnas syn på använd-

ningen, behövde jag intervjua och observera biologilärare. I undersökningen 

besöktes fyra olika skolor där sex lärare deltog i intervjun, varav fem deltog i 

observationen. En av biologilärarna som jag hade intervjuat hade ingen 

biologiundervisning under just den perioden. Därför fick jag observera endast 

fem biologilektioner.  

Alla deltagare var behöriga lärare med minst 6 års erfarenhet. Fyra lärare var 

behöriga att undervisa åk 4-6 elever varv två lärare åk F-3. Alla deltagare var 

kvinnor mellan 30- 55 år. Lärarna som deltog i studien kommer att benämnas 

som lärare 1,2,3,4,5 & 6 i uppsatsen. Läraren som intervjuades men inte 

observerades var lärare 3.  
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2.3 Etiska ställningstaganden 

För att ta hjälp av deltagarnas känslor, tyckande och idéer behöver man följa 

de etiska regelverken som behandlar fyra olika krav. Dessa krav är informa-

tions krav, samtyckeskravet, Konfidentialitets kravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till informationskravet har jag informe-

rat mina valda deltagare syftet med min undersökning, vilka metoder jag har 

valt att använda i studien för att få svar på mina två frågeställningar. Jag har 

tydligt informerat mina deltagare i mejlet (se bilaga 3) som jag skickade om 

att det är frivilligt att delta och att de har rätt till att avbryta sin medverkan 

när de vill. Jag har även poängterat att all information som jag kommer att få 

med hjälp av deltagarna kommer endast att användas i denna studie och för 

inget annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). För att uppfylla samtyckes-

kravet har jag lämnat en samtyckesblankett (se bilaga 4) till lärarna som de 

därefter fick fylla i och lämnat tillbaka till mig. Blanketten innefattar punkter 

gällande deltagandet i studien, där lärarna ska vara medvetna om vilka 

rättigheter de har. Jag har även skrivit min mejladress i blanketten ifall 

lärarna har några frågor eller funderingar gällande studien innan de väljer att 

skriva under. Samtyckeskravet innefattar också att deltagarna har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst och utan någon slags påtryckning av 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2002, s.10), detta har jag förtydligat i samtyck-

esblanketten.  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla deltagaruppgifter ska vara anony-

ma i studien.  Informationen gällande deltagarna ska även förvaras på ett sätt 

där ingen ska ha tillgång och ta del av dessa informationer (Vetenskapsrådet, 

2002, s.12). Jag har med hjälp av mejlet som jag skickade till deltagarna 

tydliggjort att informationen som jag ska inkludera i min studie kommer att 

vara anonyma samt att all information och intervjuinspelningar som jag 

kommer att få, kommer att förvaras där ingen annan än mig som kommer att 

ta del av dessa informationer. Med nyttjandekravet innebär det att deltagarnas 

uppgifter ska endast användas för undersökningens ändamål (Vetenskapsrå-

det, 2002, s.14). Jag har därför inte använt mig av deltagarnas uppgifter till 
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en annan studie än den här studien. Detta stod tydligt i medgivandeblanket-

ten. 

2.4 Datainsamling  

Alla deltagande lärare blev kontaktade via mejl, i mejlet skrev jag all infor-

mation som behövs för att läraren ska få veta syftet med studien och hur det 

ska gå till. Lärarna fick höra av sig via mejl ifall de var intresserade av att 

delta.  

Fyra skolor besöktes under olika dagar. Lärarna bestämde vilken dag som 

passade bäst att jag besöker skolan och utför min studie. Under alla de 

dagarna då jag utförde min studie, fick jag först träffa läraren sedan välkom-

nades jag in i klassrummet och blev presenterad av läraren. Jag fick under 

alla mina observationstillfällen sitta längs bak i klassrummet med tanke på att 

jag inte störa undervisningen. Jag hade förberett ett observationsschema (se 

bilaga 2) som jag fick anteckna i under biologiundervisningen. observations-

tiderna varierade mellan 30-60 minuter.  

Efter varje avslutad observationstillfälle satt jag med den observerade läraren 

och intervjuade. Jag hade förberett en lista av intervjufrågor (se bilaga 1) som 

jag använde när jag utförde samtliga intervjuer. Under intervjun fick jag 

chansen att ställa några frågor utöver de intervjufrågorna som jag hade 

förberett. Detta var för att få en djupare förståelse för lärarens användning av 

digitala verktyg under just den lektionen jag observerade. Intervjutiderna 

varierade mellan 15-35 minuter. Samtliga intervjuer blev inspelade för att det 

skulle underlätta att memorera allt som sagts under intervjun. 

Eftersom jag inte kunde observera en av lärarnas biologiundervisning, fick 

jag istället åka till skolan och börja direkt med att intervjua läraren.  

2.5 Databearbetning  

Utifrån alla observationer och intervjuer fick jag ett resultat som jag har 

bearbetat vidare.  
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För att få fram en analys av resultat från samtliga observationstillfällen, hade 

jag samlat alla observationsscheman och gått igenom dem. Med hjälp av 

observationsscheman fick jag studera på vilket sätt och hur mycket digitala 

verktygen användes under varje observationstillfälle. Det visade sig att alla 

observerade lärare var på sätt och vis beroende av digitala verktygens närvaro 

i klassrummet. Därför att enligt observationsscheman hade samtliga lärare 

används sig av minst ett digitalt verktyg under lektionstiden. Digitala verkty-

gens roll var olika i de olika klasser som jag observerade. Där lärarna fick 

utnyttja verktygen på olika sätt.  

Utifrån inspelningarna som jag fick kunde jag transkribera allt som sagts 

under intervjuerna. Därefter läste jag igenom allt och sakta men säkert format 

kategorier utefter likheter och olikheter i svaren på intervjuerna. 

2.6 Styrkor och svagheter  

För att öka trovärdigheten i en undersökning måste man ha hög reliabilitet 

och validitet. Om en undersökning har en hög reliabilitet innebär det enligt 

Eliasson (2013) att undersökningen är upprepningsbar och pålitlig. Alltså när 

man utför samma undersökning igen kommer man att få samma resultat. 

Eftersom denna studie undersöker sex lärare och att jag som forskare tog del 

av information endast från dem sex lärarna är det svårt att säga att studien är 

generaliserbar. Med de kvalitativa metoderna, intervju och observation, 

kunde jag få ta del av lärarnas syn och användning av digitala verktyg i 

undervisningssyfte. I detta fall kan man inte säga att studien är upprepnings-

bar, eftersom deltagarna blir olika varje gång man upprepar studien. Alltså att 

man inte kan förvänta sig att få exakt samma resultat från de olika deltagarna. 

Däremot enligt Eliasson (2013) en undersökning får en hög reliabilitet när 

man som forskare har bra struktur och tydliga instruktioner på hur studien ska 

utformas. Jag hade ett tydligt observationsschema (se bilaga 2) som jag 

antecknade i under alla observationstillfällen. Jag hade även en lista av 

intervjufrågor (se bilaga 1) som jag tog hjälp av under intervjuerna. Dock kan 

jag poängtera att vissa av intervjufrågorna uppfattades/tolkades på samma 

sätt. Bland annat när jag frågade om exempelvis fördelarna och möjligheterna 
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med användningen av digitala verktyg. Begreppen fördelar och möjligheter 

tolkades det samma av samtliga lärare, vilket ledde till att under intervjun 

blev det en repetition av det som sagts.  

Validitet enligt Eliasson (2013) handlar om ifall undersökningen mäter det 

man som forskare vill mäta. Att syftet med en undersökning blir den samma 

från början till slut. Författaren menar att man ska ha tydliga frågeställningar 

och ett tydligt syfte med undersökningen för att få tydliga resultat som 

stämmer överens med studiens ändamål. Jag hade tydliga frågeställningar 

som jag kunde utgå ifrån när jag utförde min studie.  

 

3 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultaten och analysen till denna studie presenteras utifrån mina två valda 

frågeställningar. Där den första frågeställningen besvarades av intervjumeto-

den och den andra frågeställningen besvarades av observationsmetoden. De 

två frågeställningarna kommer att vara huvudrubriker i resultat och analys 

delen.  

3.1 Vad har biologilärare för syn på användning av 

digitala verktyg i undervisningssyfte?  

Under den delen av arbetet kommer jag att utgå ifrån fyra olika kategorier. 

Utifrån alla sex intervjuerna har jag genom min analys funnit fyra kategorier 

som presenterar lärarnas syn på användning av digitala verktyg i planering 

och undervisning.  

3.1.1 Oändliga möjligheter   

Alla sex lärarna har varit överens om att användningen av digitala verktyg 

underlättar arbetet för läraren både i planeringen och i själva undervisningen. 

Lärarna berättade att med hjälp av digitala verktyg kan man förbereda sig till 
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undervisningen både genom att leta efter lämpliga bilder eller filmer i biolo-

giämnet och även andra ämnen som man sen ska visa till eleverna. Även 

genom att förbereda en power point presentation, där man lägger till saker 

som hör till lektionsinnehållet. Deltagarna var överens om att lärarens an-

vändning av digitala verktyg kan bidra till variation i undervisningen och 

ökad motivation till lärande.  

Lärare 1: ”Jag tänker att de digitala hjälpmedlen som vi har 

gör ju att man får en mångfald i undervisningsmetoder som gör 

att man tänker på flera områden för att människor lär sig på 

olika sätt och genom olika saker”[..]” möjligheterna är 

obegränsade bara man kopplar det till innehåll.” 

Lärarna har även beskrivit på vilket sätt de kan få de oändliga möjligheterna, 

det genom att leta efter relevant information på nätet. Att böckerna inte kan 

ge mycket information därför är digitala verktyg enligt lärarna en stor hjälp 

för att lättare kunna planera och att undervisa.  

Lärare 2: ” En viktig fördel med digitala verktyg är ju att man 

inte kan hitta allt man vill i böcker, där kan du hitta det du vill, 

rörliga bilder, video, alla kan titta samtidigt, det underlättar 

ju.” 

Lärare 3: ”Det finns lite tips som man kan få när man vill 

variera lite på undervisningen Facebook exempelvis finns 

många lärargrupper där man kan få ta del av andras 

planringar specifikt för biologi och No så jag kan till och med 

säga att jag planerar allting med hjälp av digitala verktyg.” 

Lärare 6: ”Jag brukar komplettera mina biologiundervisningar 

med filmer det om jag hittar något lämpligt på nätet” [..]”om 

man orkar och har tid så finns det mycket man kan hitta där.” 

Lärare 1,2,3 och 6 ser stora möjligheter med användningen av digitala verk-

tyg. Enligt lärarna användningen av verktygen underlättar och ger chansen att 

utvecklar ledarskapet, det genom att bland annat titta på andra lärares lek-
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tionsplaneringar. Även att lärarna med hjälp av digitala verktyg får en fördju-

pad kunskap om olika ämnen och att öka chansen för varierad undervisning.  

3.1.2 Syfte och mål 

Lärarna tyckte att det absolut viktigaste man behöver tänka på när man 

använder sig eller tar hjälp av digitala verktyg både i eller utanför klassrum-

met är syftet och målet med användningen. Lärarna var överens om att det 

ska finnas ett tydligt syfte med varför man använder ett digitalt verktyg och 

inte bara att använda dem för att de finns eller för att lösa av problem.  

Lärare 1: ”Om man inte har tänkt ordentligt till vilka mål och 

syften man har med lektionen så kan det lätt bli att de blir i ett 

görande att de bara sitter för att de tycker att det är kul inte att 

de lär sig och det behöver man ha med sig som lärare.” 

Lärare 2: ”När jag vill visa eleverna en film eller en bild så 

förklarar jag i förväg varför jag visar det.” 

Enligt lärarna är det viktigt att man som lärare är tydlig med eleverna om 

varför de ser en viss film. Detta för att eleverna ska förstå att det som de ser 

hänger ihop med det som de ska lära sig om och inte för att ha roligt eller ta 

paus ifrån lektionen. 

Lärare 5: ” Precis som i vilket annat ämne som helst är det 

viktigt att ha ett tydligt syfte och mål med användandet av 

digitala verktyg.” 

Lärare 6: ” Det gäller att vara påläst och uppdaterad, att hela 

tiden ha ett syfte med varför och vad du ska använda dig utav.”  

Alla intervjuade lärare visade på olika sätt hur dem tänker kring syfte och mål 

med användningen av digitala verktyg. Lärarna tyckte att det är viktigt att 

eleverna får veta syftet med lektionen så att lärarens användning av digitala 

verktygen under lektionstiden inte ska tolkas på ett fel sätt. Lärarna 

poängterade även att man som lärare bör också förstå varför man själv 

använder verktyget och inte bara använda dem för att de finns. Detta noterade 
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lärare 1 ”Faran är att sätta på en video bara för att det ska blir tyst och 

lugnt”. 

3.1.3 Intresse  

En annan kategori som presenterar lärarens syn på användningen av digitala 

verktyg i planering och undervisning är lärarens eget intresse för tekniken. 

Utifrån intervjuarna har det visat sig att oavsett hur mycket tid och energi 

digitala verktyg kan ta, är det fortfarande lärarens eget intresse som ligger till 

grund till varför vissa lärare väljer att använda sig verktygen.   

Lärare 1: ”Jag använder mig av digitala verktyg hela tiden, de 

är som en naturlig del i min undervisning så att de finns ju med 

i varje lektion, jag kan inte tänka mig undervisa utan hjälp av 

ett digitalt verktyg”[..]”sen är jag själv ganska digital jag 

gillar ju tekniken liksom.” 

Lärare 3: ”Ibland kan tiden spela roll ifall man väljer att 

använda sig av digitala verktygen, eftersom det krävs den tiden 

att sitta och leta efter relevant information som man är ute 

efter..men detta hänger ju ihop tycker jag med själva intresset 

som man har för digitala verktygen, alltså jag tänker ju att även 

om man har tiden så är ändå själva intresset som är 

avgörande.”  

En del av de intervjuade lärarna har visat att deras användning av digitala 

verktyg beror på deras intresse för teknik. Att använda verktygen och få nytta 

av dem enligt lärare 1 och 3 krävs det att man har intresset för dem. Lärare 1 

och 3 menar att intresset är basen till lärarens användning av digitala verktyg 

i både planering och undervisning.  

3.1.4 Krav 

Enligt de intervjuade lärarna får man kunskap om att det finns en faktor som 

kan påverka lärarens syn på användningen av digitala verktyg, det är krav 

från skolledningen och den uppdaterade läroplanen.  
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Lärare 2:”Det finns även med i läroplanen att vi ska lära ut 

vissa saker så att det ja..krav finns det gäller bara att hänga 

med.” 

Lärare 2 menar att läroplanen kan sätta krav för lärarna, det att vara kunniga 

att hantera digitala verktyg. Att ha kunskap om hur verktygen fungerar så att 

man som lärare kan stödja och lära ut saker till eleverna med hjälp av digitala 

verktygens närvaro i klassrummet.  

Lärare 4:” Det var ett krav från ledningen att vi lärare ska 

använda oss av en power point presentation med lektions 

innehåll inför varje lektion”[..]”..men jag ser fördelarna med 

användningen. Det underlättar ju mitt arbete som lärare och 

arbetet blir mer strukturerat.” 

Enligt lärare 4 kan skolledningen påverka lärarens användning av digitala 

verktyg. Att en lärare blev tvungen att använda sig av digitala verktygen och 

vänja sig med dem. Kravet här att lärare 4 måste inför varje lektion uppdatera 

power point presentation som passar till olika skolämnen. Läraren började 

sedan inse fördelarna med användningen när hen kom in i systemet och 

planerade lektioner med hjälp av presentationerna. Där hen upplevde att 

användningen av digitala verktyg kan underlätta och leda till ett strukturerat 

arbete.  

Lärare 5:” Krav finns, att jag har en digital kompetens..att jag 

är insatt i olika digitala verktyg och vet hur jag kan använda 

dem för att de ska underlätta för eleverna ”[..] ”nuförtiden när 

man söker jobb som lärare så är det alltid digital kompetens 

som efterfrågas.” 

Digital kompetens har lärare 5 varit inne på. Läraren upplever att det finns ett 

ansvar på läraren att hen ska veta hur digitala verktygen fungerar för att 

kunna underlätta elevernas arbete. Enligt lärare 5 ses digital kompetens som 

ett krav som man som lärare ska ha när man söker jobb.  
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Enligt lärare 2,4 och 5 finns det krav från både läroplanen och skolledningen 

som ligger till grund varför vissa lärare använder sig digitala verktyg 

nuförtiden.  Lärare 4 har noterat att anledningen bakom användningen var 

skolledningen, men att hen upplevde många fördelar med användningen. Det 

visar sig även att Lärare 2 och 5 känner krav att de måste hela tiden vara 

uppdaterade och kunniga för att de ska utföra sitt jobb på bästa sätt.  

3.2 På vilket sätt använder biologilärare sig av digitala 

verktyg i biologiundervisning? 

I detta avsnitt redovisas resultaten av fem observationstillfällen. Resultaten 

presenterar lärarnas användning av digitala verktyg i klassrummet. Vilka 

verktyg används, när används verktygen, hur ofta samt hur/på vilket sätt 

verktygen används (se tabell 1). 

Tabell 1 presenterar information om respektive observationstillfälle. 

Observationstillfälle Lärare Årskurs Längd på 

lektion 

Observation 1 Lärare 1 Åk 3 45 min 

Observation 2 Lärare 2 Åk 4 30 min 

Observation 3 Lärare 4 Åk 6 60 min 

Observation 4 Lärare 5 Åk 6 55 min 

Observation 5 Lärare 6  Åk 6 55 min 

 

Observation 1: Under lektionen använde sig lärare 1 av en dator och en 

projektor. Datorn och projektorn under den lektionen användes under två 

tillfällen, den ena, bakgrund musik under hela lektionen och den andra när 

läraren satt på en rörelseaktivitet för att pigga upp barnen genom att härma ett 
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klipp från Youtube där en lärare och sina elever utförde olika klassrums 

rörelser. Denna rörelsepaus tog 10min ifrån lektionstiden. 

Läraren och eleverna under lektionen diskuterade ett experiment som de hade 

gjort tidigare. Experiment gick ut på att jämföra två glas vatten, där den ena 

glaset var täck med en plast lock och den andra var utan lock. Eleverna 

studerade vattenformer genom att samtala om varför och hur vatten kunde 

försvinna från ena glaset men inte det andra.  

Observation 2: En kort lektion på 30min. Lärare 2 hade använt sig av en 

dator och projektor. Läraren hade förberett en power point presentation med 

olika sidor, där hen visade med hjälp av presentationen lektionens syfte och 

innehåll, bilder på olika träd och dess delar. Eleverna fick studera olika sorts 

träd utomhus lektionen innan, sedan under denna lektion fick eleverna 

jämföra bilderna med träden som de har runt omkring skolan.  

Observation 3: Vid detta observationstillfälle har lärare 4 använt sig av 

digitala verktyg under hela lektionstiden. Verktygen som användes var en 

dator och en projektor. Läraren har använt sig av datorn och projektor direkt 

vid lektionsstarten för att presentera lektionsinnehållet för eleverna. Läraren 

hade redan förberett en power point presentation som hon visade för elever-

na, där första sidan av presentationen handlade om syftet och målet med 

lektionen. Sedan visade läraren en film om nervsystemet. Läraren hade 

använt sig av filmen som introduktion till lektionsinnehållet därefter började 

läraren prata filmens innehåll. Hälften av lektionstiden gick åt att diskutera 

filmen och vad nervsystem innebär sedan fick eleverna arbeta med NO- 

boken. Läraren hade redan förberett i presentationen vilka sidor eleverna 

kommer att jobba med i boken. På slutet av lektionen återvände sig läraren 

till sin presentation, där hade hen förberett några frågor gällande nervsyste-

met som eleverna fick samtala om med varandra.  

Observation 4: Vid detta observationstillfälle användes elevdatorer. Lärare 5 

hade startat ett projekt där eleverna fick en uppgift att göra ett collage om 

olika kretslopp (vattnets kretslopp, sopsortering, kolets kretslopp och foto-

syntes). Detta collage har eleverna redan påbörjat med.  
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Läraren startade upp lektionen genom att påminna eleverna om att fortsätta 

att jobba i grupper med collaget. Läraren hade redan innan förberett olika 

presentationer som hen fick dela med alla elever via datorn. Presentationerna 

handlade om de olika kretsloppen, fakta och en kort film för respektive 

kretslopp. Elevernas uppgift var att välja ett av kretsloppen, läsa om den, leta 

ytterligare mer fakta på nätet sedan göra ett collage. Lärarens uppgift under 

denna lektion var att gå runt och hjälpa/stötta eleverna med deras arbeten.  

Observation 5: Lärare 5 och lärare 6 arbetar i samma skola och har samma 

årskurs, men två olika klasser som dem planerar lektioner för tillsammans. 

Därför var detta observationstillfälle lik den översta. Där eleverna fick jobba 

med de olika collagen.  

3.3 Sammanfattning av resultatet  

Studien gick ut på att undersöka biologilärarnas syn och användning av 

digitala verktygen i både planering och undervisning. En sammanfattning av 

resultatet till denna studie från både intervjuerna och observationerna är att 

samtliga biologilärarna ser stora möjligheter med användningen av verkty-

gen. Alla fem lärare använde sig av minst ett digitalt verktyg i biologiunder-

visningen. Användningen av verktygen har i de flesta observationstillfällen 

kompletterat den traditionella undervisningen, det genom att lärarna visade 

syfte och mål med lektionen, olika bilder och filmer med hjälp av digitala 

verktyg som fanns tillgängliga i klassrummet. De digitala verktygen som 

användes av alla lärare var en dator och en projektor.  

Lärarna tyckte att användningen av digitala verktyg underlättar arbetet både 

när det gäller planeringen men även i själva undervisningen. Där lärarna var 

överens om att användningen av verktygen måste ske utifrån ett syfte och mål 

så att det på bästa sätt ska kunna gynna eleverna. Utifrån resultatet finns det 

olika huvudfaktorer som kan påverka lärarens syn och användning av digitala 

verktyg det, lärarens eget intresse, krav från skolledningen och läroplanen.   
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4 DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Här nedan följs en diskussion om resultatet till denna studie med koppling till 

den tidigare forskningen.  

4.1.1 Diskussion utifrån intervjuer 

Under detta stycke diskuteras samtliga intervjuerna med koppling till tidigare 

forskning. Den första frågeställningen besvarades av intervjumetoden. 

Diskussionen delas in i två delar, där den första delen handlar om lärarens 

syn på användningen och fördelarna med användningen. Den andra delen 

handlar om lärarens syn på vad som kan påverka lärarens användning av 

digitala verktyg i undervisningssyftet.  

4.1.1.1 Fördelar med användningen av digitala verktyg  

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga lärare har en positiv syn på 

användningen av digitala verktyg, både i och utanför klassrummet. Där alla 

lärare tyckte att det finns otroliga möjligheter med användningen. De insåg 

att användning av digitala verktyg underlättar deras arbete både när det gäller 

planeringen och i själva undervisningen. Detta stämmer överens med Lama-

nauskas et al. (2012) och Basargekar & Singhavi (2017) studier som visar att 

verktygen underlättar förberedelserna inför lektionerna gällande planering 

och dokumentation, strukturen på undervisningen förbättras och mycket 

tidssparande. 

De intervjuade lärarna noterade att man får en varierad undervisning när 

verktygen används, alltså att variera genom att exempelvis visa en film eller 

en bild som i sin tur motiverar eleverna till lärandet vilket också stämmer 

med det som Steinberg (2013) har varit inne på, att det finns mycket som 

man kan ta del av som lärare när man använder sig av digitala verktyg, såsom 

filmer, övningar, laborationer, animationer. McFarlane & Sakellariou (2010) 

samt Lamanauskas et al. (2012) studier visar att om lärarens användning av 
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verktygen leder till varierad undervisning, ska verktygen ändå användas 

utifrån ett syfte och mål av lärarna. Detta har samtliga lärare noterat att 

oavsett hur mycket dem ser fördelar med användningen av digitala verktygen 

både i planeringen och i själva undervisningen, måste det finnas syfte och 

mål med användningen. Syfte och mål var en av kategorierna i resultatet för 

denna studie. Steinberg (2013) beskrev att som lärare ska man inte blunda för 

vissa fallgropar som en lärare kan hamna i, där är otydlighet om syftet med 

verktygen är en av fallgroparna. Resultatet stämde även överens med riksda-

gens (2016) rapport som belyser att digitala verktygen får en ny roll i plane-

ringen och i klassrummet när dem används utifrån ett tydligt syfte och mål. 

4.1.1.2  Vad kan påverka lärarens syn på användningen av verkty-

gen? 

Utifrån intervjuerna får man en uppfattning på att lärarens användning av 

digitala verktyg i undervisningssyftet kan beror på två olika faktorer, ett, 

lärarens eget intresse, två, krav från skolledningen och läroplanen. Där både 

intresset och krav från ledningen var två huvudkategorier i resultatet.  

Resultatet kan bevisa att vissa lärare väljer att använda sig av digitala verktyg 

för att de själva är intresserade av användandet och ser mycket fördelar med 

det. Även att lärare väljer att lära sig om vissa applikationer exempelvis på 

egen hand bara för att de har intresset och vill utvecklas. Detta resultat 

stämmer överens med Nagihan (2016) och Basargekar & Singhavi (2017) 

studier som visar att lärarens användning av datorer beror bland annat på 

lärarens intresse och attityd. Enligt Basargekar & Singhavi (2017) finns det 

positiva förhållanden mellan lärarens eget engagemang och ett lyckad ge-

nomförande av digitala verktyg i klassrummet. Resultatet stämmer även 

överens med riksdagens rapport (2015) som belyser lärarens tvekan av 

användningen i två delar, den yttre respektive inre faktorn. Den yttre faktorn 

kan exempelvis vara brist på teknisk support. Den inre faktorn kan vara brist 

på lärarens förståelse för användningen eller negativa attityder.  

Det visade sig att krav från ledningen och läroplanen är en annan faktor som 

tvingar lärarna till användning av digitala verktyg i undervisningen. Med 
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hänsyn till att ett mer strukturerat arbete som kan gynna både eleverna och 

övriga lärare på skolan. Det stämmer överens med Hatlevik & Arneseth 

(2012) studie och rapporten från riksdagen (2015) som belyser exempelvis 

hur viktig skolans ledning har som kan påverka lärarens motivation till att 

använda sig av digitala verktyg i klassrummet. Detta var en av lärarna inne på 

i intervjun och belyste därefter de fördelarna som hen upplevde av använd-

ningen och vilken motivation hen fick när hen började använda verktygen 

ännu mer i undervisningssyftet. Fördelarna enligt läraren är att hen upplevde 

att användningen av digitala verktyg i planering och undervisning underlättar 

lärarens arbete och att arbetet blir mer strukturerat.  

Resultatet till denna studie visade även att det är viktigt att lärarna har digital 

kompetens. Att ha kunskap kring hur digitala verktyg fungerar, för att kunna 

använda dem, också att handleda eleverna på hur de kan hantera digitala 

verktyg under lektionstiden. Resultatet stämmer överens med riksdagens 

rapport (2015), Nagihan (2016) och Shadreck (2015) studier som klargör att 

lärarens digitala kompetens krävs för att läraren ska kunna integrera och 

använda sig av digitala verktyg på bästa sätt. Alltså att lärarens digitala 

kompetens kan påverka lärarens användning av digitala verktyg både i och 

utanför klassrummet. Studierna bevisar att man idag tillhandhåller massa 

verktyg som inte kommer till nytta på grund av lärarnas bristande digitala 

kompetens. 

4.1.2 Diskussion utifrån observationer 

I detta stycke diskuteras resultatet av fem observationstillfällen utifrån teorin. 

Den andra frågeställningen besvarades av observationsmetoden. I den delen 

av arbetet diskuteras lärarens användning av digitala verktyg i biologiunder-

visningen.  

De fem lärarna använde sig av digitala verktyg i biologiundervisningen. De 

digitala verktygen som användes var främst en dator och en projektor. Stein-

berg (2013) belyser att förutom datorer finns det många andra verktyg som 

kan förekomma i klassrummet såsom projektorer som en lärare kan ta del av i 
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undervisningen. Verktygen användes av lärarna vid uppstarten av lektionerna 

och under lektionsgången. Lärarna använde verktygen under hela lektionsti-

den. Verktygen användes för att introducera lektionens innehåll, visa olika 

bilder, filmer och bakgrundmusik med hjälp av en dator och projektor, 

verktygen användes också för att underlätta elevernas arbete. 

Integrationen av verktygen i biologiundervisningarna har i de flesta observa-

tionstillfällen gett läraren stöd i sin undervisning och i sin ledarroll. Rutten et 

al. (2012) studie belyser att lärarens användning av en dator i naturvetenskap-

liga lektioner kan komplettera den traditionella undervisningen, den kan bidra 

till ökat begrepp - förståelse hos eleverna, det genom att bland annat studera 

olika begrepp med hjälp av bilder och filmer. De observerade lärarna tog 

hjälp av olika bilder och filmer för att försöka förklara olika saker i biologi-

ämnet.  

Några av de observerade lärarna fick under observationstillfället gå runt och 

hjälpa eleverna med olika presentationer och elevarbeten på datorn. Lärarna 

fick förklara saker och ting som inte kändes helt klara för eleverna. Vilket 

betyder att lärarens uppgift inte var att bara förbereda lektionsinnehållet inför 

lektionerna, utan läraren skulle även vara förberedd på elevernas frågor och 

svårigheter som dem stöter på när de använder sig av digitala verktyg. Detta 

stämmer överens med Steinbergs (2013) beskrivning, att lärarens utmaning i 

klassrummet blir att vara väl förberedd för alla elevers frågor gällande det de 

hör och ser när digitala verktyg används.  

Med hjälp av de observationstillfällena visade det sig att digitala verktygen 

som fanns i respektive klassrum underlättade lärarens arbete i biologiunder-

vingen. Där lärarna inte behövde exempelvis skriva för hand på tavlan syftet 

med lektionen och inte heller hela lektionsinnehållet. Några av lärarena 

använde sig av verktygen mer än andra, lärarna hade olika användning av 

verktygen i undervisningen. Men att de flesta lärare var i behov av verktygen 

för att lektionen ska lyckas, det igenom att vissa lärare behövde visa filmer 

och bilder med hjälp av verktygen för att eleverna skulle få mer förståelse för 

biologiundervisningen. Men enligt Steinberg (2013) är det viktigt att man 
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som lärare ska kunna sätta gränser i sin användning av digitala verktyg i 

klassrummet, alltså att digitala verktyg inte ska ta över lärarens roll i klass-

rummet och att läraren blir en resursperson istället. Steinberg (2013) fortsät-

ter med att beskriva att lärarens ledarroll blir ännu viktigare i den digitala 

världen.  

4.2 Metoddiskussion  

Denna studie syftade mot att undersöka hur biologilärare idag använder sig 

av digitala verktyg och deras synpunkter gällande användningen i undervis-

ningssyftet. Med tanken på den begränsade tiden man hade kunde jag få tag i 

endast sex lärare. Fem av lärarna kunde jag observera men inte den sjätte, 

eftersom läraren inte hade biologiundervisning just då. På grund av att det var 

endast sex lärare som deltog i studien, därför kunde jag inte få en hel bild på 

vad lärarna i en större bit av landet tycker och tänker kring digitala verktyg.  

Med hjälp av observationen fick jag se en klar bild på hur användningen av 

digitala verktyg sker i klassrummet. I klassrummet fick jag som observatör 

chansen att se lärarnas agerande till användningen i verkligheten. Jag fick 

observera hur digitala verktygen inkluderas i undervisningen samt hur den 

inkluderingen av verktygen påverkade eller kompletterade lärarnas ledarroll i 

klassrummet.  

Eftersom syftet var att undersöka lärares syn på användning av digitala 

verktyg, därför tyckte jag att intervju var en rimlig metod som jag kunde 

komplettera observationssmetoden med. 

Efter varje observationstillfälle gick jag och läraren som blev observerad över 

till intervju. I intervjun fick lärarna berätta bland annat om deras syn på 

användningen av digitala verktyg, vad de tycker är särskilt positivt och - eller 

negativt, lätt eller svårt med användningen. Lärarna fick även berätta mer om 

varför hen använde sig av ett visst verktyg under lektionstiden. Intervjufrå-

gorna (se bilaga 1) var tydliga, dock uppstod lite repetitioner av svar utifrån 

lärarna. Detta var på grund av att vissa av intervjufrågorna uppfattades det 
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samma av samtliga lärare, som ledde till att mer tid gick åt att svara på vissa 

frågor som man redan har berättat om.   

Utifrån resultatet som jag fick av de två valda metoderna kan jag ändå inte 

säga att mitt reslutat är generaliserbar. Eftersom det var en liten andel av 

lärare som deltog i studien.  

Eftersom det stod tydligt i mejlet (se bilaga 3) som jag skickade till lärarna 

vad som ska observeras och vad jag som observatör kommer att titta extra 

noggrant på, kan detta ha påverkat mitt reslutat gällande observationsdelen. 

Därför anses detta som en felkälla då lärarna kunde hinna planera en biologi-

undervisning med digitala verktygens närvaro i klassrummet. Att läraren 

tänker planera om sin undervisning kan förklara att lärarna misstänker att de 

kommer att bli utvärderade och bedömda utav mig som observatör. Men med 

hänsyn till den kompletterande metoden, intervjun, fick jag en tydlig bild på 

varför verktygens användes och till vilket syfte. 

 

5 SLUTSATSER 

Resultatet som jag fick utifrån detta arbete stämde överens med den tidigare 

forskningen gällande lärarens användning av digitala verktyg. Resultatet från 

denna studie tyder på att biologilärarna ser stor användning av digitala 

verktyg, där verktygen har i nuläget blivit en viktig del i lärarens arbete både 

när det kommer till förberedningen till lektionerna och även under lektionsti-

den. Verktygen användes antigen genom att komplettera den traditionella 

undervisningen eller för att tillägga något helt nytt jämfört med hur skolan 

såg ut för många år sedan, det när en av lärarna använde sig av verktygen för 

att få eleverna att röra på sig och få en ny energi exempelvis. Därför anses 

verktygen en viktig del i undervisningen både när det kommer till själva 

lektionsinnehållet och även andra aktiviteter som ger positiva effekter på 

eleverna.  
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En ytterligare möjlighet/fördel med lärarens användning av digitala verktyg 

enligt biologilärarna är att alla lärare får chansen att ta del av varandras 

planeringar, tips och idéer genom att dela med sig via nätet. Detta kan öppna 

nya världar och att lärarna får större chans att utveckla sin ledarroll och även 

utveckla sina kompetenser som lärare. 

5.1 Vidare forskning  

Enligt denna studie och den tidigare forskningen så visar det sig att lärarna 

ser stor nytta av användningen av digitala verktyg både i planering och i 

undervisning. Därför tycker jag att för vidare forskning skulle det blir intres-

sant att undersöka elevernas användning av digitala verktyg och hur använd-

ningen av digitala verktyg kan påverka elevernas arbete på skolan.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Har du en lärarlegitimation/ lärarutbildning? Vilken?  

3. Vad har du för tidigare erfarenheter/utbildningar? 

4. Vad anser du att digitala verktyg är för någonting? 

5. Hur ser du på användandet av digitala verktyg i biologiundervisning-

en? 

6. På vilket sätt tror du att digitala verktyg kan hjälpa dig som biologilä-

rare att planera dina biologiundervisningar? 

7. När du använder dig av digitala verktygen i din undervisning, i vilket 

syfte använder du dig av den/dem? 

8. Vilka fördelar finner du i lärarens användning av digitala verktygen i 

undervisningssyfte?  

9. Vilka nackdelar finner du i lärarens användning av digitala verktygen 

i klassrummet? 

10. Vilka möjligheter/hinder/utmaningar finner du i lärarens användning 

av digitala verktyg i sin undervisning? 

11. Vilka krav kan uppstå för dig som lärare att använda dig av digitala 

verktygen i undervisningssyftet? 

12. Vad finner du svårast och/ eller lättast med användningen av digitala 

verktyg? 

13. Vilket/vilka digitala verktyg föredrar du att använda och på vilket sätt 

använder du dig av den/dem? 

14. Övriga frågor kan uppstå ifall jag kommer att undra över något efter 

observationstillfället. 
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Bilaga 2 

Observationsschema  

Lärare nr: 

 

Klass: 

Läraren 

använder 

ett digitalt 

verktyg 

JA/NEJ 

Vilket/ 

vilka 

verktyg 

används? 

Hur många 

gånger 

används 

verktygen 

under lek-

tionstiden? 

Hur/på 

vilket sätt 

används 

verktygen? 
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Bilaga 3 

Mejl till lärarna  

Hej, mitt namn är Helda Jomma. Jag är en student som läser till grundlärarut-

bildningen årskurs 4-6 i Karlstad universitet. Jag är nu inne på min sista 

termin i utbildningen och har påbörjat att skriva mitt självständiga arbete 

(examensarbetet).  

Studien riktar sig mot dig lärare som undervisar i No ämnen och specifikt i 

ämnet biologi. Vill du som biologilärare delta i min studie?  

Mitt arbete går ut på att undersöka biologilärarnas tankar om samt använd-

ning av digitala verktyg på skolan. Jag har tänkt genomföra min studie 

genom att intervjua biologilärare samt observera en lektion. Fokuset i inter-

vjun och observationen är digitala verktyg i sig, där jag i intervjun kommer 

att ställa frågor som berör biologilärarens syn/perspektiv gällande digitala 

verktygen, intervjun kommer att spelas in med hänsyn till att underlätta 

intagandet av materialet. I observationen ska jag vara den passiva observatö-

ren som kommer att sitta i klassrummet åt sidan utan att störa eller kommen-

tera, där kommer jag att observera hur digitala verktygen medverkar i under-

visningen av läraren (det här om läraren använder sig av dessa verktyg under 

detta lektionstillfälle).  

Det är frivilligt att delta i studien och du som deltar har rätt till att avbryta din 

medverkan när du vill. Alla deltagare i min studie kommer att vara anonyma. 

Alltså jag kommer inte att skriva några namn i min uppsats. Ljudinspelningen 

av intervjun raderas efter att undersökningen är klar.  

 

Jag blir tacksam om du väljer att medverka i min studie! 

Hör av dig om du vill medverka eller har några frågor till mig, 

Med vänliga hälsningar, 

/Helda Jomma 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett 

Hej, Helda heter jag vill du delta i min studie? 

Studien riktar sig mot dig lärare som undervisar i No ämnen och specifikt i 

ämnet biologi. Vill du som biologilärare delta i min studie?  

Mitt arbete går ut på att undersöka biologilärarnas tankar om samt använd-

ning av digitala verktyg på skolan. Jag har tänkt genomföra min studie 

genom att intervjua biologilärare samt observera en lektion. Fokuset i inter-

vjun och observationen är digitala verktyg i sig, där jag i intervjun kommer 

att ställa frågor som berör biologilärarens syn/perspektiv gällande digitala 

verktygen, intervjun kommer att spelas in med hänsyn till att underlätta 

intagandet av materialet. I observationen ska jag vara den passiva observatö-

ren som kommer att sitta i klassrummet åt sidan utan att störa eller kommen-

tera, där kommer jag att observera hur digitala verktygen medverkar i under-

visningen av läraren (det här om läraren använder sig av dessa verktyg under 

detta lektionstillfälle).  

Här nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien, se till att du har 

läst igenom punktera innan du väljer att skriva under: 

 Jag är medveten om att mina uppgifter kommer endast att använ-

das för denna studie 

 Jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande när som 

helst, utan att prata om orsaken 

 Jag är medveten om att all information kommer att förvaras på ett 

sätt där ingen annan förutom forskaren själv ska ha tillgång och ta 

del av dessa informationer 

 Jag är medveten om att informationen ska vara anonyma i studien  
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Har du några frågor, tveka inte att mejla: 

Heldajomma@gmail.com 

 

Namn 

 

 

Namnteckning 

 

 

Ort och datum 

 

 

mailto:Heldajomma@gmail.com

