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SAMMANFATTNING 

 
Examensarbetet handlar om att undersöka och jämföra några skolor om 
teknikanvändning under NO-undervisningen i årskurs 4. Studien ger en bild av hur 
skolan och lärarna ser på användning av tekniska hjälpmedel i undervisningen samt 
elevernas förväntningar på teknisk redskap i skolan. Arbetet bygger på en kvalitativ 
inriktad studie med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning. Studien visade att 
tekniska redskap i skolan används på olika sätt beroende på läraren och skolans 
resurser.   

 
 

Abtract  
 
    The goal of this study is to compare some schools about the use of technology in 
science teachings and media literacy. The study provides a picture of how the school 
and the teachers see technical materials used in the teaching's and the student's 
expectations of technological equipment in school. This study is based on a 
qualitative oriented study using interviews and a questionnaire survey. The study 
showed that technical tools in school are used in different ways depending on the 
teacher and the school's resources. 
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Förord 
 
    Tekniken finns i våra liv och jag ser många olika möjligheter som är användbara i 
skolans värld. Detta arbete utvecklade mina tankar och idéer som jag kan och ska 
använda i min yrkesroll. Jag har goda erfarenheter av att uppleva svårigheter när det 
handlade om att hitta rätt uttryck för att bli förstådd. Genom att fokusera på olika 
uttrycksformer vill jag ge mina elever möjligheten att uttrycka sig på sitt sätt. Att vara 
medveten om olika uttrycksformer och att ha kunskap om dagens tekniska redskap är 
viktigt. Läraren kan göra objektiva, rättvisa elevbedömningar om läraren utvecklar 
sig i detta område anser jag. Genom att använda moderna teknik kan läraren 
fokusera på de små detaljerna som är avgörande för kunskapsutveckling.  
 
Jag tackar min handledare Lars-Erik Johansson för hans värdefulla råd och effektiva 
lösningar för mitt arbete. Jag tackar lärarna i åk 4 som ställde upp och svarade på 
mina intervjufrågor. Ett stort tack till alla de fantastiska elever som engagerat svarade 
på mina enkätfrågor. När jag läste deras enkätsvar, såg jag korta anteckningar vid 
sidan av några av svarsalternativen. Jag tolkar dessa anteckningar som ett 
hjälpmeddelande, som ett ”SOS”. De menar att de kan använda modern teknik i 
hemmet och vill gärna använda den i skolan också.             
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1 Inledning 
 
    Idag finns det ett komplext tekniskt system som individer anpassar sig till för att 
klara av att leva tillsammans. Denna komplexitet har många utmaningar för de som 
jobbar i skolan. För att kunna leverera kunskap måste läraren kunna dagens teknik 
och olika tekniska material som finns i skolan. Idag delar man information på 
internet som exempelvis genom att skriva veckobrev på skolans hemsida samt skicka 
e-mail till elever och föräldrar. Lärarna planerar undervisningen genom att förbereda 
ett PowerPoint arbete som visas av smartboard eller projektor/interaktiva-projektor 
osv. Det är bra att skapa intresse genom att använda dessa sätt. Det finns många olika 
tekniska redskap som har kommit in i vårt liv.  Dessa maskiner kan tolkas positivt 
eller negativt beroende på användaren som exempelvis vissa tycker att det är en bra 
hjälpmedel för många elever eller onödiga.  
Att använda dagens teknik för NO-undervisningen är viktigt och därför skapar arbete 
bättre förståelse för läraren genom att veta om hur man som lärare förstärker NO-
undervisningarna med hjälp av dagens teknik. Självklart finns det faktorer  som 
påverkar lärarens och skolans förhållningssätt för de nya tekniska apparaterna. Det 
är olika från skola till skola, att vissa skolor har resurser men läraren känner sig 
osäker eller tvärtom att läraren har hög kompetens om att använda teknik men 
skolan inte har resurser eller intresse för nya förändringar .  
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Lgr11, s:10).  

 
När det handlar om undervisningar anser jag att tekniska redskap är ett stort 
hjälpmedel för kunskap och skolutvecklingen. I många undervisningstillfällen kan 
man använda datorer, Iphone eller en surfplatta för att konkretisera undervisningen . 
Genom att använda olika videoklipp, skapa animationer, göra övningar med Ipad 
eller datorer kan läraren visualisera informationen/kunskapen för många elever. Mitt 
intresse att använda dagens tekniska medel för naturvetenskap undervisning 
utvecklades under min VFU period. Jag själv har kunskap om att redigera bilder, 
videoklipp och ljudklipp och de erfarenheterna har jag använd i mina undervisningar 
i min partnerskola och även när jag arbetade som vikarie i olika skolor. Jag såg att 
eleverna var delaktiga och intresserade av att se när jag visualiserade ett 
naturvetenskapligt fenomen som exempelvis eleverna läste om fotosyntes och såg 
processen i animationer samt filmer. Eleverna såg tydligt hur processen gick till. Vi 
pausade filmerna och  diskuterade processen och fenomenet. Det fanns många små 
detaljer eleverna kunde uppleva som exempelvis hur vattenmolekylen förenade sig 
med koldioxid molekylen och bildade druvsocker. De kunde förstå logiken hur 
syreatomerna blev fria och hur växterna släppte ut syret. Eleverna var engagerade och 
skapade egna uppfattningar om fenomenet och redovisade sina kunskaper genom att 
förbereda Powerpoint presentationer med bilder och filmer. Där såg jag variationen 
av uttrycksformer; att vissa elever skapade innehållsrika arbeten fast pratade inte 
mycket under sina presentationer däremot vissa elever kunde uttrycka sig verbalt 
med innehållsfattiga presentationer. Läraren borde vara uppmärksam om det finns 
tillräckligt tekniskt material i skolan som elever kan nyttja av samt se till att eleverna 
kan använda dessa redskapen under NO-undervisningar. Därför anser jag att 
teknikanvändning under NO–undervisningar påverkar barnens lärande positivt.    
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1.1 Syfte 
 

 Syftet med mitt arbete är att undersöka och jämföra några skolor om 
teknikanvändning under NO - undervisningarna.   

1.2 Frågeställning 
 

 Finns det tillräckligt tekniskt material i skolan för att utöka elevernas intresse? 
 

 Använder lärarna tekniskhjälpmedel för NO-undervisningar? 
 

 Hur kan läraren förbättra NO-undervisningen med hjälp av dagens tekniska 
redskap? 

 
   

1.3 Tidigare forskning    
 
Det finns vetenskapliga artiklar/uppsatser och forskning om lärarens IT-användning 
i undervisningar. De flesta texter handlade om lärarens teknikanvändning för alla 
ämnen. Enligt forskarna skolor och lärarkåren inte hade tillräckligt kompetens och 
resurser som kunde uppfylla dagens krav. De flesta påpekade också att det var viktigt 
att använda dagens teknik i skolan dels för effektivt kunskapsutveckling och dels för 
elevernas anpassning till samhällets utveckling i framtiden. Forskarna och författarna 
ifrågasatte om hur eleverna kunde bli hjälpta av använda nya tekniker i skolan? 
Fanns det bättre sätt att fånga deras kunskap och intresse? En gemensam tanke var 
att läraren borde utnyttja tekniken i sina undervisningar och på så sätt kunde läraren 
skapa nya möjligheter för lärandet.  Forskarna menade att människor var omgivna av 
teknik och tekniken ingick i vårt dagliga liv vilket var ett viktig redskap för barns 
naturliga utforskande av sin omvärld.  
 

2 Litteraturöversikt   
 
Här presenteras  väsentlig litteratur som handlar om användning av tekniska redskap 
i undervisningar och inverkan för skolvärlden.  

2.1 Digitalisering 
 
Redan från 1980-talet började skolöverstyrelsen1 skriva och diskutera om  
IT-användning i skolan. Att eleverna borde lära sig att hantera och använda datorer i 
skolan för att kunna påverka samhällets utveckling nu och i framtiden. Det finns 
många aspekter som är viktiga när det handlar om digitalisering i skolan som 

                                                   
1
 Skolöverstyrelsen, SÖ, central myndighet för skolväsendet i Sverige 1920–91.. Den senare 

utvidgades 1918 med en yrkesskoleavdelning och fick då namnet skolöverstyrelsen 

(http://www.ne.se/skolöverstyrelsen)  
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exempelvis; genom utbildning utvecklar och anpassar landet för globalindustrin, 
enskilda individens identitetsarbete och kunskapsutveckling. (Hylén, 2010).  
  
 

IT behövs i skolan för att förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv och samhällsliv, där IT 
får en allt mer fundamental roll. Eleverna behöver ges grundläggande kunskaper i IT för att i 
framtiden kunna möta arbetslivets förändringar med trygghet och för att kunna fungera som 
aktiva samhällsmedborgare. (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 2002:17) 
 
 

Hylén skriver vidare att alla barn borde få möjligheten att lära sig och kunna använda 
informationstekniken i skolan. Författaren betonar att barnens familjesituation som 
familjens ekonomi, barnets kön, kultur eller bakgrund borde inte hindra utvecklingen 
av sin digital lärande. Att skolan är en viktig mötesplats för individer som kan ge lika 
möjligheter till alla elever. Han skriver vidare att individer som isolerar sig från 
dagens teknik som exempelvis från att använda internet upplever svårigheter när det 
handlar om att söka information. Det blir även svårt för de individerna att uttrycka 
sig eller göra sin röst hörd. Idag är det en viktig färdighet att använda dagens teknik 
som en samhällsmedborgare menar författaren.    
 

Även om allt fler människor har tillgång både till datorer och internet i sina hem, är det av 
rättvise- och jämlikhetsskäl viktig att skolan ger alla elever grundläggande kunskaper i IT. 
Basala kunskaper av detta slag ska inte vara beroende av föräldrarnas ekonomiska tillgångar. 
Via internet och andra medier flödar en oändlig mängd information från ett oändligt antal 
källor. Att ha förmåga att källkritiskt granska, sovra och sortera information är och kommer att 
förbli en viktig färdighet i samhället. (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 
2002:17)   

   
 
I. Schantz Lundgren och M. Lundgren (2010), skriver om några forskningsstudier 
som handlade om elevernas datoranvändning i klassrummet. Enligt deras 
forskningsstudier visade att datoranvändning utvecklade elevernas intresse, 
engagemang för sina arbeten och dessutom interaktionen mellan lärare och elever 
blev betydligt starkare. En annan intressant upptäck var att använda datorer skapade 
en bättre klassrumsmiljö som var lugnare än de som hade förut. När eleverna 
använder datorer hittar de nya strategier och löser olika problem på många olika sätt 
skriver författarna. Eleverna får möjligheten att göra fel i den digitala världen; barnen 
provar, testar ett arbete många gånger utan att bli rädda och gör på nytt menar 
författarna. 
 
Schantz och Lundgren, menar att läraren ska kunna planera sina undervisningar på 
ett kreativt sätt och designa sin undervisning med hjälp av olika teknisk medel. 
Eleverna kan förstå sammanhanget när läraren kombinerar ämneskunskaperna med 
teknisk redskap.  Det är en avgörande faktor för elevernas kunskapsinlärning om hur 
läraren använder resurserna. Att tekniska redskap kan användas på olika sätt; 

 Ersättning för andra typer av undervisnings material. 

 Läraren anpassar undervisningen för att uppfylla  dagens krav. 

 Bygger och planerar undervisningen bästa möjliga sätt så att eleverna lär sig 
kunskapen som de ska. En bra kombination skapar goda lärmiljöer som gör att 
eleverna kan påverka undervisningen och förstå meningen i det som ska läras 
in.  
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2.2 Påverkan på skolan 
 
    Teknikens utveckling och användning av olika tekniska apparater uppmärksammas 
av skolans värld och de tar till sig. Skolan ser att läraren kan ge mera möjligheter till  
eleverna med moderna teknik. Idag erbjuder skolor datorer till eleverna, det vill säga 
dagens teknik köpes in för att bli attraktiva för ny kommande elever, alltså som 
konkurrensmedel och även höjer den enskilda skolans status. Vidare skriver 
författarna att lärarna fick mera uppgifter och ansvar när det handlade om att kunna 
hantera dagens teknik. Dagens digitala miljö kräver att läraren ska kunna dagens 
teknik. Läraren ska även kunna om kablarna och uppkopplingen (Lindstrand och 
Åkerfeldt, 2009).  
 
Stålbrand E.E. (2009), beskriver att de nya tekniska redskapen i skolan som medför 
att nya svårigheter för läraren och elever uppkommer. Att läraren släpper kontrollen 
över läromedlet genom att börja använda moderna tekniska redskap. Även finns det 
krav att läraren ska använda tekniska redskap som påverkar lärarens upplägg och 
planering. Där kunskapen om dagens teknik spelar stor roll. Läraren kan uppleva 
frustrationer när hon/han ser att eleverna är bekanta med de digitala redskapen. Att 
elevernas kunnighet om dagens tekniska redskap gör att de kan hantera och anpassa 
sig snabbare. Författaren menar att lärarens sätt att planera undervisningarna, 
genomförandet och rutiner förändras med dessa aspekter.      
 
Selander och Åberg (2009) beskriver att resurserna som internet och dagens tekniska 
redskap anses som nya möjligheter i undervisningen vilket innebär att digitalisering 
för med sig förändringar för lär-och undervisningsprocesser. Det traditionella sättet 
som exempelvis boken var dominerande undervisningsmedel för lärande. Dagens 
tekniska redskap blev nya artefakter för undervisning och lärande menar författarna 
samt betonar vikten av kombinationen  […] hur den didaktiskt är tänkt, hur den kan 
användas i undervisningen och vilken betydelse den har för elevens lärande. 
(Selander, S. & Svärdemo Åberg, E. red.2009:176)    
 
En annan aspekt är att läraren förlorade en viss makt och auktoritet.  Dagens 
moderna teknik erbjuder eleverna olika informationskällor vilket gör att läraren inte 
är den enda kunskapsförmedlaren. Eleverna har olika val och är inte beroende av 
bestämda  böcker längre, att de har möjligheten att bestämma själva hur de vill söka 
informationen som läraren frågar efter. Läraren ger sitt stöd till sina elever, visar 
olika väger som leder till kunskap, dvs. hon/han fungerar som handledare. Den nya 
tekniken och arbetssättet  påverkade elevernas ansvarsområde på ett annat sätt än 
tidigare. Eleverna har mer ansvar för sitt eget lärande. De ska söka information från 
olika källor, hitta olika fakta, granska, bearbeta och transformera på ett meningsfullt 
sätt (Lindstrand och Åkerfeldt, 2009). 
 
”Lärandets kontext förändras ytterligare genom själva de digitala resurserna och 
deras erbjudanden. De erbjuder specifika möjligheter, samtidigt som de medför 
vissa krav och begränsningar i relation till användaren och själva 
arbetsprocessen”.( Linderoth, 2009:202) 
 
Informationsteknik har en stor betydelse i vårt liv och därför ska man som lärare utgå 
från varje elevens förutsättningar och behov. Att läraren  anpassar sig till det nya 
sättet genom att utöka sina kunskaper om teknik (Lgr11).  
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2.3 Effektivt lärande och undervisning 
 
För att kunna förenkla undervisningarna och sänka kostnaderna i skolan ska man 
satsa på digitala tekniken menar Hylén, (2010). Det finns många fördelar för läraren 
att använda digital teknik som exempelvis att man sparar tid genom att ha tillgång till 
snabb information. Läraren kan rationalisera och effektivisera undervisningen med 
hjälp av tekniska redskap. Eleverna lär sig bättre och effektivare genom att söka 
information på internet från olika källor, vilket bidrar till att de får bättre möjligheter 
för att nå målen och fördjupa sina kunskaper. Detta arbetssätt utvecklar elevernas 
kritiska förhållningssätt som skolan strävar efter. Genom att använda tekniska 
redskap ökar elevernas motivation och de engagerar sig mer i sitt skolarbete menar 
författaren.   
 
Åkerlund (2011) skriver att barnen har olika strategier och sätt när det handlar om 
sitt eget lärande i skolan. Författaren menar att barnen användar olika teknik under 
sin fritid som exempelvis; de användar sina smarta mobiler som Iphone/android och 
även spelar olika spel med dessa apparater, vilket kan vara svårt för läraren att se 
möjligheten att utnyttja detta intresse för barnens kunskapsutveckling.  Barnen lär 
sig mycket när de spelar olika typer av spel, fast det finns individer som inte håller 
med om att datorspelande kan vara en resurs för läraren. Han betonar att dessa 
tekniker kan man använda för barnens aktiva lärande, utveckling av personlighet, 
varierande språkbruk och språkinlärning och demokratiuppfostran.  
 

 
Den andra generationens pedagogiska spel utgår från en kognitiv syn på lärande där eleven får 
möjlighet att konstruera kunskap. De här spelen lägger vikt vid problemlösning, analytisk 
förmåga och logisk-spatial förmåga. Man nyttjar datorernas multimediala förmåga att involvera 
fler sinnen och därmed stimulera elevens kapacitet, motivation, lärstilar och mentala 
förutsättningar (Alexandersson & Hansson, 2011:34)       
 

 
Abigail m.fl. (2011) skriver att eleverna tycker och vill att läraren lär sig dagens teknik 
för att kommunikationen ska vara ömsesidigt mellan lärare och elever. Den unga 
generationen badar i teknik och kräver att vuxna ska kunna teknik. Läraren behöver 
mycket kunskap om den virtuella verkligheten2 för att kunna hjälpa eleverna med 
handledning. För många år sedan hade pedagogiken en annan syn på lärandet, att 
elever lärde sig genom att läsa böcker och genom att även memorera information. 
Utveckling av tekniska redskap  ändrade den pedagogiska synen och påverkade 
människan på många olika sätt som exempelvis lärarens uppfattningar om 
kunskapsbildning.  Idag har läraren många uppgifter och ansvar när det handlar om 
den enskilda elevens lärande och utveckling. Det är läraren som ser elevens 
potentiella förmåga och planerar sin undervisning som blir individanpassade.  
 
I den nya läroplanen (Lgr11) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov samt anpassade för elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Att eleverna har olika bakgrund, erfarenheter, språkfärdigheter 
och kunskaper. Undervisningen ska utformas olika för alla fast den ska vara likvärdig 
för alla. 

                                                   
2 virtuell verklighet (engelska virtual reality), VR, även virtual world, virtual environment, 
datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera. 
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Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.(Lgr11, sidan 8) 

 
Det är viktigt att eleverna får olika möjligheter genom att använda tekniska redskap 
som gör att de kan relatera sina tankar till verkligheten. Teknologin skapar nya 
möjligheter för eleverna och genom att ge de redskapen kan de få tillgång till nya, 
kreativa och fantasifulla uttrycksätt. Att integrera bilder, filmer, animationer, ljud 
förstärker texter och ger bättre förståelse. Eleverna ska kunna använda modern 
teknik både i hemmet och i skolan. Genom att använda modern teknik kan eleverna 
skapa meningsfulla och kreativa arbeten. Läraren ser att eleven presterar bra och 
resultatet blir att lärarens syn förändras på eleven vilket även beror på att varje elev 
har olika uttryckssätt. Genom att använda medial information och teknik erbjuder 
skolan till varje elev att kunna uttrycka sig på olika sätt, vilket även kan bidrar till rätt 
elevbedömning (Liberg, 2007). 
 

2.4 Teknikens roll i NO-undervisningar 
 
Hansson och Redfors (2011), skriver att enligt Skolverkets undersökning om No-
ämnena som fysik, kemi och biologi uppfattades som tråkiga och ointressanta för 
elever samt inte lätt att lära bland ungdomar. Läraren kan göra  
NO-undervisningarna mera intressanta och roliga genom att använda nya metoder. 
Eleverna känner sig motiverade och bekanta med de nya teknologierna än 
traditionella läroböcker menar författaren. Ett bra sätt är att låta eleverna söka 
informationen själva på internet och låta de hitta relevanta svar på lärarens frågor. På 
internet hittar eleverna alla möjliga information som exempelvis långa och korta 
skrifter/texter.  
 
”Ja vi skulle vilja ha mer tekniska… kanske mer datorer som eleverna kan söka 
fakta själva”.(Lärare 2)  
 
”Titta på Lunds tekniska högskolas julkalender….ger inspiration till olika 
experiment och förklaringar om hur det fungerar"(lärare 1). 
 
Arbetssätt liknar den traditionella lärobok analys. Fördelen och skillnaden är att 
eleven kan lätt göra förändringar i en dynamisk digital lärandemiljö. Det finns många 
intressanta och lärorika hemsidor som innehåller animationer, filmer och bilder som 
förklarar olika typer av naturvetenskapliga fenomen. Eleverna kan undersöka, samla 
in data, se fenomen i olika dimensioner och skapa en konkret bild för sig genom att 
använda olika teknisk redskap menar Hansson och Redfors (2011).   
 

IT kan bidra till ökad förståelse av abstrakta företeelser och komplexa samband. Genom att dra 
nytta av den potential tekniken erbjuder till visualisering, att pröva olika lösningsmöjligheter, 
genomföra virtuella laborationer som annars inte kan göras på grund av tidsåtgång eller risk för 
skador, att styra simuleringar av olika typer av dynamiska förlopp osv. skapas goda 
förutsättningar för ökade insikter och djupare förståelse inom framför allt naturvetenskapliga 
områden. (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 2002:18) 
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2.5 Styrdokumentet 
 
I den nya läroplanen understrykas att eleverna behöver lära sig biologins begrepp, 
modeller och teorier genom att göra undersökningar av naturen och människan. 
Varierande undervisningsformer utvecklar elevens förmåga att samtala om, tolka och 
framställa texter. Genom att använda olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt 
innehåll ger eleverna bättre förutsättningar och uppfattning. Skolan ska använda 
olika metoder och arbetssätt för dokumentation av naturvetenskapliga 
undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Elevernas välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön kan 
bidra till en hållbar utveckling.( Lgr11) 
 
 

2.6 Teknik som stöd! Hur ska man lära? 
 
Lindstrand och Åkerfeldt (2009), använder begreppet design och förklarar vad det 
innebär för relation till människans lärande. Författarna menar att undervisningens 
form och innehåll uppmärksammar eleverna för att förstå sammanhanget. Det är 
viktigt att läraren designar sina undervisningar med bra idéer och använder 
anpassade material till ämnen. Designen ska vara meningsfull som presenteras av 
läraren vilket har betydelse att eleverna förstår hur de ska tolka undervisningen och 
vad som är intressanta. För att undervisningen ska vara intressant bör läraren 
använda olika tekniska redskap i sin undervisning. Eleverna lär sig fenomenen som 
läraren presenterar på olika sätt som exempelvis; i textform och i digital form, vilket 
även bidrar till att eleven tar med sig även olika kunskap som rör de olika delarna av 
tekniska redskapen. De lär sig hur de tekniska redskapen fungerar medan läraren 
presenterar undervisningen, vilket innebär att eleverna känner sig bekanta med det 
tekniska materialet. Då kan eleverna hantera och använda sina tekniska kunskaper i 
andra sammanhang. Olika kombinationer av uttrycksformer som filmer, 
animationer, musik, bilder öppnar nya väger för de elever som har 
inlärningssvårigheter.  
 
Kombinerandet av olika typer av material möjliggör för komplexa representationer 
kring de ämnen som behandlas, vilket samtidigt erbjuder möjlighet till varierande 
lärprocesser genom att eleverna investerar sitt intresse i flera skeden av arbetet och 
i relation till olika uttrycksformer. ( Linderoth,2009:208)        
 
Stålbrand E.E. (2009) skriver att de digitala redskapens innehåll kan vara grund för 
eleven vilket har både positiva och negativa effekter. Alla elever har olika 
uppfattningsförmåga och utvecklingsläge. Exempelvis; vissa texter kräver varierande 
läsfärdigheter vilket innebär att det kan vara svårt för eleven att förstå innehållet och 
vad som är viktigt för uppgiften.  Det är inte säkert att strukturen passar till ämnet 
vilket läraren bör vara försiktigt med sin planering. Vidare skriver författaren att man 
blir kreativ när man använder sig av kunskap. Lärande äger rum när vi behandlar och 
transformerar våra intryck med hjälp av olika teckensystem som exempelvis 
bokstäver, ljud och informationsmedel  som datorer,  TV mm… i olika situationer. 



12 
Ismail Bayrak  

Dessa teckensystem och informationsmedel använder människan i kommunikativa 
och verkliga situationer i sin vardag och löser problem med. 
 
”Olika slags teckensystem och olika slags medier skapar olika slags kommunikativa 
förutsättningar. Att forma dessa förutsättningar och att ge möjligheten att utnyttja  
olika slags redskap för kommunikation är att designa en social miljö och social 
händelseförlopp, liksom kunskap och lärande i dessa miljöer. (Selander & Svärdemo, 
2009:146) ” 
 
Under ett arbete behöver eleverna en tankestruktur som exempelvis i en 
problemlösningssituation. Läraren motiverar eleven och visar olika alternativ och 
vissa arbetsstrukturer som hjälp till elever. Sedan lär sig eleven hantera 
arbetsprocessens olika delar själv, analyserar och hittar en bra lösning för uppgiften 
(Stålbrand, 2009).  
 

Kunskapsinnehåll är ett konkret uttryckssätt för hur vi förstår och förklarar världen. Att förstå 
är att kunna visa hur man förstår. Hur man förstår visas både i processen, genom de urval, 
sorteringar och bearbetningar eleverna gör, och i resultat, den produkt de presenterar. 
(Selander & Svärdemo, 2009:158) 

3 Metod 
 
Litteraturen fick jag tag i på Mälardalens Högskolans bibliotek och dessutom sökte 
jag texter/uppsatser på Google genom att kombinera svenska och engelska sökord. 
Sådana nyckelord/meningar var; Teknik och naturvetenskap, modern teknik i skolan, 
tekniska redskap och NO-undervisningar, IT, digitaliseringen av skolan, e-lärande, 
digital education, teacher, på teknikanvändning i skolan. Jag fokuserade på moderna 
tekniken samt på hur skolan som organisation påverkas av digitaliseringen och vilka 
fördelar den moderna tekniken har för kunskapsutvecklingen inom  
NO-undervisningarna.     
 
Undersökningen använder sig av kvalitativa undersökningsmetoder.  
För att få information till mitt forskningsområde kontaktades två skolor och deras 
respektive NO-lärare (årskurs 4) för intervjuer. Först genomförde jag intervjuer med 
NO-lärarna och sedan delade jag ut enkäter till två klasser i årskurs 4 för att se deras 
förväntningar och syn på teknikanvändning i NO-undervisningen.  
 
Intervjupersonerna och enkätdeltagarna var avidentifierade i undersökningen. All 
dokumentation och bandinspelning kommer att förstöras efter examination.  
 
Genom att dela ut enkäter samlade jag data om elevernas syn och förväntningar på 
teknikanvändning i klassen. Det samlade svaren omvandlades till siffror och 
analyserades  för att kunna få stöd för studien i resultatdelen.  
 

3.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativa metoden var mer tillåtande metod för min undersökning. Forskning 
handlade om att samla information och tolka den samlade informationen med 
skrivna ord. Skickligheten var avgörande faktor för undersökningens resultat. En väl 
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bearbetad undersökning belyser undersökningens syfte och ger en klar bild av 
problemet vilket blir lätt att förstå som läsare. En annan aspekt var att jag var så 
objektivt som möjligt under arbetets gång. Ett objektivt förhållningssätt gav ett 
värdefullt resultat för studien. Jag var medveten om mina åsikter och värderingar  
under hela forskningsprocessen (Denscombe, 2000). 

 
”Forskarens identitet, värderingar och övertygelser spelar en roll i produktionen och analysen av 
kvalitativa data, och att forskaren därför bör se till att distansera sig från sina normala, 
vardagliga övertygelser och vänta med att ta ställning till sociala frågor så länge forskningen 
pågår ”(Denscombe, 2000:244).  

 
Kvalitativa metoder fokuserar på helheten av ett problem. Forskaren karaktäriserar 
ett problem eller fenomen, förstår och tolkar utan att generalisera. Man är ute efter 
betydelser för att kunna identifiera ett problem och hitta olika kvalitativt tänkesätt 
(Stukát, 2011). 
    

3.1.1 Intervjumetod  

 
Jag har använt intervjumetoden för min undersökning. Alla intervjupersoner fick 
samma frågor och svarade på de strukturerade frågorna. Lärarna fick välja vilken 
fråga de ville besvara på. Vissa frågor var liknande ansåg en av läraren och ihopsatta 
de frågorna. Lärarna fick tänka igenom sina svar och reflekterat över sina tankar med 
egna ord.  
 
”Vanligast är att forskaren utnyttjar öppna, kvalitativa intervjuer där man ber om 
informanten beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna ord” 
(Stukát,2011:31).      
 
Jag har valt intervjumetoden för att kunna tolka och analysera NO-lärarnas svar för 
min undersökning. Meningen var att få en inblick om hur mycket tekniskt material de 
hade i skolan för NO-undervisningar (Projektor, smartboard, tv osv.) och hur ofta de 
använde  tekniskt material i undervisningar.   
 
Intervjumetoden användes på ett kreativt sätt, att intervjun bestod av kunskaper om 
ämnet där man fokuserade på just de frågorna som var intressanta under den 
strukturerade intervjun. Jag fick mycket relevanta information och intressanta tankar  
jämförelse till vanliga konversationer som inte var strukturerade (Denscombe,2000). 
 
 
Lärare-2 från A-skolan intervjuades i ett tyst klassrum utan att bli störd av elever 
eller personal. 
 
Lärare-1 från R-skolan intervjuades i ett klassrum. Ibland kom några elever och 
avbröt samtalet, för de hade frågor till läraren 2.      
 

3.1.2 Intervjufrågorna  

 
En del av intervjufrågorna förberedde jag själv och en del hittade jag på Skolverkets 
hemsida under diskussionsunderlag. De pedagogiska frågorna handlade om 
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naturvetenskap och teknik i förskolan som jag sedan formulerade om och använt som 
intervjufrågor.  

3.1.2.1 Semistrukturerade intervjumetod 
 
Jag intervjuade två lärare som jobbade i olika skolor i årskurs 4. Intervjufrågorna var 
relativt strukturerade och innefattade öppna frågor. Lärarna har beskrivit sina 
uppfattningar om teknisk redskapsanvändning och hur de upplever problemen i olika 
situationer.  
 
Deltagarna fick en lista med olika frågor som handlade om ämnen som undersöktes. 
Personerna som intervjuades fick möjligheten att börja besvara vilken fråga de ville 
och att de hade gott om tid, det vill säga intervjuaren/jag var flexibel. Syftet med 
semistrukturerade intervjuer är att deltagarna kan utveckla sina idéer och tänka 
igenom sina svar (Denscombe, 2000). 
   

3.1.2.2 Subjektivt urval 
 
Eftersom studien handlade om modern teknikanvändning i NO-undervisningarna i 
årskurs 4 valde jag medvetet två NO- lärare som arbetade i åk 4. Jag ansåg att NO-
lärarna var representativa  för undersökningen, dvs. urvalet av personer som ska ingå 
i undersökningen speglade målpopulationen.  
 
”Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig människor 
eller företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för 
undersökningen” (Denscombe:2000:23)   
 

3.1.3 Etiksyn för intervjun 

 
Båda lärarna fick information om undersökningens syfte och vad undersökningen 
handlade om samt hur den ska användas. De blev informerade om att de kunde 
avbryta samtalet när de ville eller ta pausar. Lärarna fick läsa igenom frågorna och 
kontrollerade om det fanns etiskt känsliga frågor och sedan fick de bestämda själva 
om de vill delta i undersökningen. Deltagarna blev informerade om att skolornas och 
lärarnas namn inte kommer användas i arbetet. De kommer vara avidentifierade och 
jag visar hänsyn till intervjupersonernas integritet. Alla deltagarna var medvetna om 
att jag kommer att använda detta arbete enbart för forskningsändamål. (Stukát,2011)    
 

3.2.1 Enkät  

 
Från A-skolan 15 elever, R-skolan 28 elever som har deltagit i enkätundersökningen.  
A-skolan (A) och R-skolan (R). Siffrorna på bilaga 3 visar hur många elever svarade 
just detta alternativen. Exempelvis; Tycker du att tekniska hjälpmedel är viktigt i 
skolan? 14 elever från A-skolan svarade ja, 18 elever från R-skolan svarade ja 
På bilaga 3 syns detta; (A= 14, R= 18).  
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3.2.1.1 Urval 
 
Eleverna som svarade på enkätfrågorna går i årskurs 4  som bestod av både flickor 
och pojkar. Från A-skolan 15, R-skolan 28 elever som deltagit i enkätundersökningen.  

3.2.1.2 klusterurval 
 
Eftersom fokus ligger på årskurs 4 valde jag elever från åk 4 vilket underlättade 
studien. Undersökningens fokus ligger på teknikanvändning under NO-
undervisningar i åk 4 vilket som skulle studeras. Genom att fokusera på ett speciellt 
område  fick jag fram ett representativt kluster, dvs. samlade deltagare.  Deltagarna 
fanns på en plats, alltså i skolan vilket gjorde att jag inte behövde organisera en 
mötesplats för enkätundersökning (Denscombe,2000:22).  
 

3.2.1.3 Enkätfrågor 
 
Jag förberedde enkla och lättförståeliga frågor för eleverna i årskurs 4.  Första frågan 
gick ut på att  upptäcka deras intresse  för naturvetenskap. Det var viktigt att få en 
bild av deras intresse för naturvetenskapliga ämnena. Några frågor handlade om 
deras intresse för tekniska apparater och om de var medveten om dagens tekniska 
redskap. Sista frågan handlade om deras intresse för individualisering med hjälp av 
modern teknik. 
 

3.1.3 Etiksyn för enkäter 

 
Eleverna i åk 4 i två olika grundskor informerades om studiens syfte och även på 
vilket sätt enkäterna kommer att användas. De fick en extra kopia av enkäten som de 
kunde ta hem för att visa sina föräldrar och för att få muntligt tillåtelse om att delta i 
undersökningen samt att ge mig tillåtelse att använda deras svar i studien. 
Enkätfrågorna hade 3 olika svarsalternativ (ja, nej, vet inte).  Det fanns inte namn 
eller kön alternativ i enkäterna men några elever har skrivit sina namn ändå på grund 
av ”vana”, alltså de är vana att skriva namn på pappret som de får av läraren. 

3.3 Reliabilitet och validiteten för studien 

Intervjupersonerna (lärarna i åk 4), enkätdeltagarna och intervjun var representativa 
för studien vilket ökar kvaliteten för validitet. Individens uppfattningar är varierande 
vilket kan bero på deras erfarenheter av ämnet och det kan påverkar validiteten. 
Människorna har olika tankar och inställningar för tekniska redskap och 
teknikanvändning på skolan. Svaret på intervjufrågorna kan variera beroende på 
vilken lärare som svarar på frågorna. Tid, plats och lärarens erfarenheter är olika. Det 
innebär att om en annan person gör liknande undersökning med samma frågor kan 
de få varierande svar. Jag kände inte intervjupersonerna men mitt engagemang för 
studien påverkade deras svar och dessutom visste lärarna om att användning av 
modernteknik är ganska aktuellt i skolans värld. Att de inte vill visa sina brister när 
det handlade om modern teknikanvändning i undervisningar. ”kanske vill 
informanterna inte erkänna sina brister, kanske vill de vara intervjuaren till lags 
och ge det svar de tror intervjuaren vill höra” (Stukát:2011:128). Skolans inställning 
för köp av material och även rektorernas förhållningssätt till teknikanvändning kan 
påverka lärarnas förhållningssätt, vilket kan ändra/påverka studieresultaten. 
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Forskningen handlar om nuet och man forskar här och nu. Mitt studieresultat kan 
representera några av dagens skolor fast kan fungera som ett bra underlag för 
framtida studier (Denscombe, 2000). 

En annan aspekt är att en annan forskare  kan få annorlunda resultat efter 
analysering av mina samlade data. Reliabiliteten är hög för undersökningen för att 
intervjumetoden var en bra metod för att få svar på forskningsfrågorna. Materialet 
kan kontrolleras om det stämmer eller inte. Utifrån materialet kan en annan forskare 
tolka studien mer eller mindre (Denscombe, 2000). 

Olika forskare kan tolka samma information på olika sätt vilket påverkar resultatet av 
det undersökta problemet. Det kan finnas brister som exempelvis min tolkning av 
frågorna och enkätsvaren. Enkätfrågorna kan variera beroende på skolor vilket kan 
ge annorlunda resultat om man gör en undersökning vid annat tillfälle (Stukát,2011).  
 
 
 

4 Resultat 
 
Studien visar att det inte finns tillräckligt med tekniskt material i skolan för att utöka 
elevernas intresse. Lärarna använder tekniskt hjälpmedel för NO-undervisningar för 
att kunna förbättra NO-undervisningen, men inte tillräckligt.  
 
A-skolan; lärare 2 försöker använda tekniskredskap så mycket som möjligt i sina 
lektioner, läraren visar engagemang och intresse för teknik, skapar Powerpoint 
presentationer osv.   
 
R-skolan; lärare 1 använder färdiga material som finns på nätet och undersöker några 
tekniska apparater med sina elever  
 

4.1 Lärarintervjuer 
 
Både lärarna har positiva inställningar när det handlar om att använda tekniska 
redskap i undervisningar. R-skolans NO-lärare var väldigt intresserad av att 
introducera tekniken för sina elever genom att arbeta med olika tekniska redskap 
som man använder i vardagen.  
 
”-plocka isär saker som elever kommer i kontakt med i vardagen, allt från mobiler 
till elvisp m.m.” (Lärare 1) 
 
Läraren 1 medveten om dagens teknik och använder de materialet som henne har på 
ett kreativt sätt i sina undervisningar. Görandet har stort betydelse som de arbetar 
med olika material som exempelvis;  bygga landskap på kartong med belysningar.   
 
”Byggde jullandskap med belysning i skokartonger, koppla lampa till batteri” 
(Lärare 1).  
 
”Jag tror på att visa på hur saker fungerar ger ringar på vattnet till kunskap” 
(Lärare 1). 
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Lärare 1 har en smartboard i sitt klassrum. Hon har en dator som är kopplat till 
internet och visar filmer under sin NO- undervisningar för att förstärka texter. 
Läraren 1 ser till att mediala informationer används även som diskussions underlag.   
 
”Vi kan gå in på Concept Cartoons och få tillgång till frågeställningar som ger 
diskussioner i klassen. Elever har många funderingar kring hur det förhåller sig” 
(Lärare 1). 
 
Läraren 1 använder informationstekniken för att visa olika naturvetenskapliga 
fenomen. 
 
”Titta på Lunds tekniska högskolas julkalender….ger inspiration till olika 
experiment och förklaringar om hur det fungerar" (Lärare1). 
 

När det handlar om barnens intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska 
uttrycksformer kan läraren 1 inte erbjuda mycket. Eleverna har inte fått möjligheten 
att lära och använda smartboard som de kan visa sina arbeten. Istället ritar eleverna 
som de har gjort eller lägger till texter till bilder (på pappret).  
Framtidsvision är att få en NO-sal som läraren kan arbeta med sina elever i lugn och 
ro. Läraren 1 anser att genom att skaffa en NO-sal arbetet blir effektivare.  
 

”Drömmen är att få tillgång till en NO-sal, där man inte behöver plocka undan för 
att bedriva annan undervisning” (lärare 1). 
 
Lärare 2  arbetar tematisk och utformar sina lektioner utifrån skolans tema. Läraren 
2 har erfarenheter om dagens teknik som kan vara till hjälp till planering och 
anpassning till teman. För NO-undervisningarna förbereder läraren 2 Powerpoint 
presentationer för att konkretisera undervisningen. Läraren 2 vill inkludera alla 
elever i klassen genom att använda varierande undervisningar.  
 
”Jag brukar alltid ha Powerpoint efter varige kapitel. För att göra det konkret och 
även de svaga eleverna som kanske inte förstår. Genom text och stora bilder kan de 
hänga med” (läraren 2).   
 

 
Lärare 2 anser att de inte har många tekniska redskap  i A-skolan. När det handlar 
om barnens intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer kan  
R-skolan inte erbjuda tekniska redskapen som eleven kan använda. Eleverna har inte 
fått möjligheten att lära och använda projektorn som de kan visa sina arbeten på. 
Istället ritar de av det som de har gjort eller lägger till texter till bilder (på pappret).  
 
Lärare 2 anser att det inte finns tillräckligt med tekniska material och önskar sig fler 
datorer till sina elever. Läraren 2 vill individualisera undervisningarna med hjälp av 
teknik.  
 
Hjälp PC! På så sätt gör det för de svaga eleverna gynnar väldigt mycket (lärare 2). 
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4.2 Elevernas förväntningar 
 
De flesta eleverna som svarade på enkäten visade sig att de har lite intresse för 
naturvetenskap. Detta visar att tekniska hjälpmedel är viktigt i skolan för att utöka 
elevernas intresse. De vill arbeta med olika tekniska apparater som till exempel 
datorer, Ipad, projektorer, mobiltelefoner osv. De vill se filmer, animationer och 
bilder under NO-undervisningen. När det handlar om elevernas datoranvändning 
finns det stor variation mellan de undersökte skolorna. Skolans tekniska material 
som smartboard eller projektorer används av bara lärarna. Eleverna skulle kunna 
utnyttja skolans tekniska resurser på ett kreativt sätt om det ges möjlighet, de flesta 
är redan kunniga om dagens teknik. Eleverna har egentligen intresse för 
naturvetenskap fast de känner att tekniska hjälpmedel inte är tillräckligt i skolan. 

5 Diskussion 
 
Moderna teknik är viktigt i skolan för både elever och läraren. Läraren borde kunna 
hantera dagens teknik och olika tekniska material som finns i skolan för att kunna 
hjälpa sina elever. Tekniska redskap används som hjälpmedel för skolutveckling och 
individualisering men det betyder inte att man ska glömma bort böckerna och textens 
betydelse. Studien kan uppfattas som att tekniken är det viktigaste av allt och som 
kommer att ”rädda” elevernas framtid. Vi alla vet att läs och skrivfärdigheter är 
viktiga för att kunna klara av skolan.  
 
Bjessmo & Karlsson (2008), skriver att olika lärmetoder som digitala och 
traditionella skapar motivation och förståelse. Skribenterna menar att man kan 
utveckla nya sätt att lära genom att blanda olika lärmetoder. 
 
Idag ska läraren ge eleverna möjligheter att använda olika tekniska redskap. De ska 
kunna uttrycka sig fritt som exempelvis; genom att låta eleverna använda datorer, 
Ipad, Iphone eller en surfplatta.  NO-undervisningar kräver stort engagemang och 
intresse viket betyder att läraren ska kunna stödja eleverna under lektionerna genom 
att använda olika strategier och intressanta uppvisningar. Med dagens tekniska 
resurser  kan man ge eleverna  möjligheten att lära sig kunskaper om naturvetenskap 
på ett bättre sätt. Dessutom ser läraren elevernas glädje när de använder 
informationstekniken i deras presentationer. Genom att använda modern teknik i 
NO-undervisningen får eleverna bättre förutsättningar för dagens teknik som de kan 
utveckla vidare med sina kreativa idéer. Att använda datorer eller andra tekniska 
redskap utvecklar elevernas intresse och ökar deras engagemang för sina arbeten. Det 
blir även lättare för dem att uttrycka sig eller göra sin röst hörd (Hylén, 2010 och 
Liberg, 2007). 
  
Ibland hör man diskussioner som handlar om respekt till läraren, att dagens elever 
respekterar inte lärarna som de gjorde förut. Jag anser att det finns flera 
förklarningar och även lösningar för detta problem. En av lösningen är att läraren 
borde möta eleverna i deras nivå tycker jag. Viktigt att läraren uppdaterar sig med 
dagens nya teknik. Läraren ska vara medveten om tekniska resurser för att kunna få 
kontroll i sin klass. Läraren får respekt om läraren respekterar elevernas olikheter 
och deras sätt att uttrycka sig. Att läraren borde vara medveten om vad dagens 
ungdomar gör, vad är det som de intressade av, vad de kan och vet. Synen utvecklar 
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läraren och resultatet blir att elever uppskattar lärarens förmågor och kunnighet. 
Bjessmo & Karlsson (2008), betonar att elever använder digital teknik i sin vardag 
som exempelvis när de kommunicerar med varandra på nätet. Den kommunikativa 
skickligheten har ett stort inflytande  i människans liv och efterfrågas mer och mer 
varje dag. Digital kommunikation skapar en gemensam plattform för alla individer 
som de kan lära och utveckla sina kunskaper genom. Användandet av digital 
kommunikation borde stimuleras i skolan kontinuerligt.  
 

Genom IT ges helt nya förutsättningar och möjligheter att kunna individanpassa såväl material, 
metoder som arbets- och redovisningssätt. IT har visat sig kunna erbjuda ytterliga hjälpmedel 
för lärande för elever med funktionshinder. Den nya informations- och  
kommunikationstekniken gör det också möjligt att öppna klassrummet mot omvärlden, i form 
av kontakter med närsamhället och ett ökat internationellt engagemang. Det innebär att 
eleverna får fler möjligheter att utveckla kontakter med kultur, arbets- och föreningsliv, 
organisationer och företag och människor i andra länder, som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet. (Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan, 2002:17) 

 
 
Näslundh (2009) skriver att digital kompetens som blir en ny basfärdighet för 
läraren. Elever lär sig nya kunskaper på ett annat sätt än förut, att eleven hamnar i 
vissa situationer där finns det  problem som de kan lösa problemet genom att 
använda bara en dator eller liknande teknisk redskap. Idag kan elever inte lösa vissa 
problem på det gamla sättet. Det är anmärkningsvärt att de färdigheter som att läsa, 
skriva och räkna förändras med  den nya digitala tekniken. Den gamla tekniken blir 
mindre intressant som exempelvis att använda papper och penna, menar författaren.  
  

5.1 Resultat diskussion 
 
Enligt studien användningen av tekniska redskap behövs i skolan. Eleverna behöver 
dagens teknik för att kunna våga uttrycka sig fritt, reflektera över sina tankar på olika 
sätt och utveckla sina självförtroenden. Barnens aktiva lärande för NO- ämnena 
behöver stimuleras med moderna teknisk redskap samt konkretiseras undervisningar 
med animationer, filmer och bilder (Åkerlund, 2011). 
 
Det är viktigt att läraren har en positiv inställning för både gamla och nya sättet. En 
bra kombination skapar goda lärmiljöer. En väl planerad och genomtänkt 
undervisning med hjälp av olika teknisk medel lockar elevernas intresse 
(Schantz och Lundgren, 2010).  
 
Vi vet att det inte går att lära nya saker när vi inte är intresserade. Dagens moderna 
teknik erbjuder  varierande undervisningsformer som visar att eleverna blir mer 
intresserade av undervisningar. Det räcker inte att använda tekniska resurserna, utan 
även läraren ska veta vilka resurser som ska användas i vilken sammanhang. Det är 
undervisningens form och innehåll som är avgörande om eleverna kan förstå 
sammanhanget eller inte (Lindstrand och Åkerfeldt, 2009). 
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5.2 Metoddiskussion  
 
Båda enkät och Intervjumetoden var nödvändigt för studien för att kunna få en 
förståelse av lärarens arbete och elevernas förväntningar om den moderna 
teknikanvändningen i skolan. Intervjumetoden var lämplig för studien för att jag fick 
intressanta och relevanta svar från både läraren om teknikredskap användning under 
NO-lektionerna. Intervjupersonerna fick frågorna i pappersform för att läsa igenom 
frågorna först och sedan funderade de över sina svar innan intervjun började. Jag har 
valt detta sätt för att visa hänsyn till deras många års erfarenhet. Jag ansåg att om 
intervjupersonerna har god tid på sig kan de analysera sina tidigare erfarenheter och 
svarar på intervjufrågorna på ett meningsfullt sätt. Genom att välja detta sätt fick jag 
innehållsrika/detaljerade svar som var relevanta för studien.   
Situationen och plats hade betydelse för intervjun. Att intervjua lärarna i 
klassrummet kändes lämpligt eftersom det var deras arbetsplats och att det var 
viktigt att de kände sig avslappnade.  
 
Enkätfrågorna var ganska lätta att uppfatta för åk 4. Några elever (dyslektiker och 
svag läsare) fick hjälp av läraren för att förstå vissa frågor. Syftet med enkätfrågorna 
var att förstå elevernas förväntningar och synpunkter om tekniska redskap 
användning under NO-undervisningarna.  
 

5.2.1 Kritik och val av metod i framtiden 

  
En viktig aspekt var att lärarna fick information om undersökningens syfte vilket 
påverkade deras svar på intervjufrågorna, anser jag. Eftersom svaren var 
genomtänkta kan man inte förvänta sig lika som det spontana svaren. 
 
Jag kunde välja observationmetoden som alternativ vilket som kunde visa 
annorlunda resultat för min studie. Genom att observera  klasserna en eller två 
veckor kunnat jag få fram uppfattningar om både lärarens arbetssätt och användning 
av teknisk redskap i sina NO-lektioner. Lärarens undervisningsstrategier har en stor 
betydelse för sådana studier tycker jag. För utvecklingsarbete eller andra studier om 
teknikanvändning i skolan kan det bli lämpligt att använda observation metoden i 
framtiden.  
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Slutsatser 
 
 
Eleverna behöver dagens tekniska redskap för ett få en konkret bild av ämnet och sin 
kunskapsutveckling. Dagens moderna teknik ger förutsättningar för elever och 
läraren. Användning av tekniska redskap i NO-undervisningar ökar elevernas 
kunskaper på ett positivt sätt. 
 
Lärarna användar begränsade tekniska hjälpmedel för NO-undervisningen för att 
utöka elevernas intresse, individualisera och konkretisera naturvetenskapliga 
fenomen. Både lärarna har en positiv inställning till dagens teknikanvändning i 
undervisningen och känner att de utvecklar sina kunskaper genom att söka 
information på nätet. De anser att läraren kan förbättra NO-undervisningen genom 
att köpa mer material till skolan som barnen är bekanta.   
Enligt studien finns det inte tillräckligt med tekniskt material för elever och lärarna 
för att kunna anpassa undervisningarna till elevernas önskemål.  Eleverna som går i 
åk4 i A-skolan har stationera datorer för användning. R-skolans elever behöver 
datorer. 
 
Ja vi skulle vilja ha mer tekniska…(tyst och fortsätter)…  kanske mer datorer som 
eleverna kan söka fakta själva. (Lärare 2, A-skolan) 
  
De flesta eleverna vill se mera filmer och bilder i NO-undervisningarna. Tekniken 
finns i deras vardag och de kan använda olika tekniska medel. Enligt studien 
använder eleverna papper och penna när de arbetar med olika NO-uppgifter. De 
behöver nya utmaningar med hjälp av nya tekniker. 
 
”Framtidens lärande handlar om att vi måste ha datorn som verktyg, med ett klick 
når eleverna ut i hela världen. Tidigare var det läraren som ensam satt på 
kompetensen och  all kunskap. Nu har eleverna redan stor kompetens och fri 
tillgång till kunskapen” (Sundström, 2009:90). 
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Bilagor 
Bilaga 1 intervju med lärare 1 Årskurs 4 (R-skolan) 
 

- På vilket sätt arbetar ni med barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet för 
naturvetenskap? (Har ni erfarenheter om dagens teknik som kan vara hjälp till 
eran lektionsplanering? Om Ja: vad/vilka?)  Kombinerade frågorna! 

 

Vi började i år ett att arbeta med "Snilleblixtrarana" (en pedagogisk modell för elever 
som stimulerar barns intresse för teknik på ett roligt sätt), plocka isär saker som 
elever kommer i kontakt med i vardagen, allt från mobiler till elvisp m.m. I biologi 
arbetar vi med jord och maskar, eleverna fick ta hand om och sköta sina maskar och 
mata med äppelskal mm. Undersöka vad som fanns i jord alla små kryp, 
fotosyntesens betydelse för liv på jorden. Arbetat med slutet kretslopp som 
fortfarande finns i klassrummet och ger upphov till funderingar. Någon går och tittar 
i burkarna och upptäcker liv, vilka samtalsämnen vi får. Byggde jullandskap med 
belysning i skokartonger, koppla lampa till batteri. Titta på Lunds tekniska                                     
högskolas julkalender…(tyst och fortsätter)…  ger inspiration till olika experiment och 
förklaringar om hur det fungerar. 
 

Jag tror på att visa på hur saker fungerar ger ringar på vattnet till kunskap. Vi har 
också följt ett fjärilsliv, telefonens utveckling under 100 år. I kemin har vi arbetat 
med lösningar och blandningar hur tar man reda på det? 
 

- Vilka material/redskap har ni på er skola? Hur mycket tekniska apparater 
använder ni som hjälpmedel för NO-undervisningar? 

 
När det gäller tekniken har vi tillgång till smartboard, vi kan gå in på Concept 
Cartoons och få tillgång till frågeställningar som ger diskussioner i klassen. Elever har 
många funderingar kring hur det förhåller sig. 
 

Vi har använt oss av NTA-lådor i skolan, allt finns i lådan och vi behöver inte leta 
efter material. Vi har tyvärr ingen NO-sal. 
 

- Vilka möjligheter erbjuder ni för barnen att bearbeta och formulera sina 
intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer? (Kan 
eleverna använda materialet för att undersöka, experimentera  och skapa 
presentationer och så vidare?) Kombinerade frågorna! 

 
Eleverna får oftast rita av det de gjort och lägga till text till bilden. 
 

- Hur skulle ni vilja ha ert klassrum? 
 

Drömmen är att få tillgång till en NO-sal, där man inte behöver plocka undan för att 
bedriva annan undervisning. 
 

- Anser ni att ni kan individualisera undervisningarna med hjälp av teknik? På 
vilket sätt? 

 
Ja. Genom att lära mer om teknik. 
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Bilaga 2 
 
 
Intervju med lärare 2 Årkurs 4 (A-skolan) 
 

- På vilket sätt arbetar ni med barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet för 
naturvetenskap? 
 
Vi arbetar tematisk….(tyst och fortsätter)…  har allting kopplat till temat. Även 
inom…(tyst och fortsätter)…  .. årets tema gynnar fysiken. Då har vi jobbat 
mycket inom fysiken, med planeter och rymden.  
 

- Har ni erfarenheter om dagens teknik som kan vara hjälp till eran 
lektionsplanering? Om Ja: vad/vilka? 
 
Ja: Genom att kunna visa filmer…(tyst)…  koppla direkt till datorn…(tyst och 
fortsätter)…   genom olika Powerpoint, genom olika presentationer som gör 
det konkret för eleverna, så att de ser. Jag brukar alltid ha Powerpoint efter 
varige kapitel. För att göra det konkret och även de svaga eleverna som kanske 
inte förstår. Genom text och stora bilder kan de hänga med.   

 
- Vilka material/redskap har ni på er skola? Hur mycket tekniska apparater 

använder ni som hjälpmedel för NO-undervisningar? 
 
Vi har de mest grundläggande men inget mer avancerat. Vi har projektorer. De 
äldre barnen har datorer.  

 
 

-  Vilka möjligheter erbjuder ni för barnen att bearbeta och formulera sina 
intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer? 
 

Genom papper och penna, genom att anteckna. 

- Kan eleverna använda materialet för att undersöka, experimentera  och skapa 
presentationer och så vidare? 
 
Till viss del. 

 
- Hur skulle ni vilja ha ert klassrum? 

 
Ja vi skulle vilja ha mer tekniska…(tyst och fortsätter)…  kanske mer datorer 
som eleverna kan söka fakta själva.  

 
- Anser ni att ni kan individualisera undervisningarna med hjälp av teknik? På 

vilket sätt? 
Ja! Det tycker jag. För att många elever har hjälp datorer. Hjälp PC! På så sätt 
gör det för de svaga eleverna gynnar väldigt mycket. Att de känner att de 
hänger med. Särskild de eleverna som tar längre tid att skriva ner vissa saker 
och genom att använda stöds PC så hinner de.  
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Bilaga 3 
Enkätsvar A-skolan och R-skolan Åk4 

 
 
Svara på frågorna genom att ringa in det alternativ du tycker passar bäst. 
 

- Har du intresse  för naturvetenskap? 
 
Ja  Nej  Lite    

        A= 5 , R= 13                                                        A= 10, R= 15 
 

- Gillar du tekniska apparater som till exempel datorer, Ipad, projektorer? 
 
Ja  Nej  Vet inte 

        A= 14, R= 28   A= 1, R= 0 
 

- Vill du se filmer och bilder i NO-undervisningar? 
 

Ja  Nej  Vet inte 
        A= 13, R= 17   A= 2, R= 11 

 
- Brukar ni använda datorer på er skola? 

 
Ja  Nej  Vet inte 

       A= 15, R= 7                   A= 0, R= 17                     A= 0, R= 4  
 

-  Kan du använda en surfplatta som Ipad eller liknande? 
 
Ja  Nej  Vet inte 

         A= 12, R= 24                  A= 1, R= 2  A= 2, R= 2 

- Kan du använda skolans tekniska material som smartboard eller projektorer? 
 

Ja  Nej  Vet inte 
        A= 9 , R= 14   A= 2, R= 2  A= 4, R= 12  
 

- Tycker du att tekniska hjälpmedel är viktigt i skolan? 
 

Ja  Nej  Vet inte 
         A= 14, R= 18 A= 0, R= 2  A= 1, R= 8 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till läraren 

 
- På vilket sätt arbetar ni med barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet för 

naturvetenskap? 
 

- Har ni erfarenheter om dagens teknik som kan vara hjälp till eran 
lektionsplanering? Om Ja: vad/vilka? 

 
- Vilka material/redskap har ni på er skola? Hur mycket tekniska apparater 

använder ni som hjälpmedel för NO-undervisningar? 
 

-  Vilka möjligheter erbjuder ni för barnen att bearbeta och formulera sina 
intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer? 
 

- Kan eleverna använda materialet för att undersöka, experimentera  och skapa 
presentationer och så vidare? 

 
- Hur skulle ni vilja ha ert klassrum? 

 
- Anser ni att ni kan individualisera undervisningarna med hjälp av teknik? På 

vilket sätt? 
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Bilaga 5 

Enkätfrågor 
Svara på frågorna genom att ringa in det alternativ du tycker passar bäst. Alla 
enkätsvar är avidentifierade! 
 
 

- Har du intresse  för naturvetenskap? 
 
Ja  Nej  Lite    
 

- Gillar du tekniska apparater som till exempel datorer, Ipad, projektorer? 
 
Ja  Nej  Vet inte 
 

 
- Vill du se filmer och bilder i NO-undervisningar? 

 

Ja  Nej  Vet inte 
 
 

- Brukar ni använda datorer på er skola? 
 
Ja  Nej  Vet inte 
 

 
-  Kan du använda en surfplatta som Ipad eller liknande? 

 
Ja  Nej  Vet inte 
 

- Kan du använda skolans tekniska material som smartboard eller projektorer? 
 

Ja  Nej  Vet inte 
 
 

- Tycker du att tekniska hjälpmedel är viktigt i skolan? 
 

Ja  Nej  Vet inte 
 
 
 


