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ABSTRACT 
During the spring of 2016 the Swedish government presented a national IT-strategy 
involving personal computers for each student from grade 1-9. Meanwhile current 
studies are indicating the importance of handwriting for learning and remembering 
new skills. However, according to several cognitive scientists, the results from meta 
studies regarding analogue and digital tools and their contribution to learning 
processes are contradictory. A survey and a cross sectional study was therefore 
conducted aiming to compare analogue versus digital note taking and teaching 
methods. A total of 85 7:th grade students filled out a survey concerning their 
preferences in note taking and teaching methods. Non-parametric sign-test 
statistically proved the students in the study preferred typing over writing by hand 
when taking notes in class (p =0.008). Reasons for their preference included a 
general positive attitude towards using computers and students acknowledging the 
benefits of spelling programs. Furthermore, the students in the survey preferred their 
teacher using whiteboard instead of Powerpoint when lecturing (p=0.012). The 
students claimed to comprehend the content given in lectures more efficiently when 
whiteboard was utilized. The cross sectional study was performed in the purpose of 
comparing two note taking methods: writing by hand and typing. Two 7:th grade 
classes (N=39) participated in the study and a total of six theme lessons in ecology 
were conducted. The students’ individual performances were evaluated with exit 
tickets involving questions of facts and concepts. The differences between the 
classes’ performances were only marginal according to Mann-Whitney non-
parametric analysis. Based on the results of this study, further implementation of 
computers in classrooms should be conducted methodically with care. 
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1 INTRODUKTION 
 
Den fjärde april 2016 mottog regeringskansliet ett förslag från Skolverket om en 
nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Förslaget 
utformades i syfte att främja digital kompetens hos såväl elever som lärare samt för 
att bidra till en generell skolutveckling och ökad tillämpning av IT i undervisningen. 
Elever i grundskolan (årskurs 1-9) ska omfattas av IT-satsningen genom 1:1 i form 
av personligt digitalt verktyg inom tre år efter att strategin påbörjats. De nationella 
prov som eleverna idag besvarat skriftligt kommer under perioden 2017-2022 att 
digitaliseras. Styrdokumenten ska även i den mån det anses tillämpligt revideras. 
Skolverkets vision är att samtliga uppsatta mål ska vara uppfyllda 2022 (Skolverket, 
2016). Med anledning av den pågående digitaliseringen av skolan var det relevant att 
bringa klarhet i vilka konsekvenser för lärande som detta eventuellt bär med sig. Den 
ökade nationella satsningen på digitala verktyg var synbar även på författarens VFU-
skola. Syftet med undersökningen blev därför att undersöka högstadieelevers syn på 
digitala och analoga antecknings- och presentationsverktyg samt huruvida valet av 
dessa kan påverka lärande. Den elevkategori som ansågs mest intressant var eleverna 
i årskurs sju som nyligen börjat använda datorer regelbundet i undervisningen. Det 
lärande som undersöktes var faktakunskap om begrepp och ämnesord samt förståelse 
eftersom dessa omfattas av kursmålen i biologi för årskurs 7-9 där 
syftesformuleringen anger följande: 
 

...Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa 
utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och 
människan. (Skolverket, 2011a, s.156)  

 
Enligt kursplanen för biologi för årskurs 7-9 är kunskap om begrepp, modeller och 
teorier av stor betydelse för att kunna tolka sin omvärld, vilket utöver 
syftesformuleringen även nämns i kunskapskraven för betyget E. (Skolverket, 2011a) 

 

1.1 Nationella satsningar på digitalisering av skolan 
Tallvid, (2015) beskriver i sin avhandling hur visionen om datorisering av skolan 
redan under 1970-talet började lanseras i Sverige, som härmed blev bland de första 
länderna att satsa på IT-vågen inom skolan. På 1980-talet infördes sedan 
datakunskap i grundskolan men togs bort som obligatoriskt ämne i och med 
införandet av ny läroplan 2011. Samma år lanserade regeringen IT i människans 
tjänst – en digital agenda för Sverige, med målet att Sverige skulle hamna i 
världstoppen gällande tillämpningen av digitala verktyg. Denna vision lyftes även i 
ett slutbetänkande av IT-kommissionen (SOU 1994:118) där det fastslogs att IT 
skulle integreras i skolans alla kurser och ämnen och att möjligheterna med IT skulle 
nyttjas för alla elever. Detta förväntades gynna såväl undervisningsklimat som 
didaktiska metoder. Nämnda insatser och visioner har sedan resulterat i 2016 års 
satsning (Skolverket, 2016). Skolverket betonar dock vikten av att användningen av 
digitala verktyg i undervisning bör avgöras av den undervisande läraren utifrån 
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rådande omständigheter. (Skolverket, 2016) Enligt Fleischer & Kvarnsell, (2015) har 
synen på kunskap och lärande kommit att förändras med den digitala utvecklingen. 
IT-samhället har fått större utbredning och är idag en mer inkluderande plats till 
skillnad från den tid då det enbart var personer med avancerade kunskaper inom 
programmering som kunde använda sig av datorer. Under 1980-talet fanns det en 
farhåga över att de individer som inte hade förmåga att tillskansa sig den nya 
tekniken skulle komma att bli informationshandikappade (Lindstrand & Brodin, 
2007). Den digitala utvecklingen har även gjort sitt avtryck inom skolan, särskilt 
tydligt i sammanhanget är en-till-en-satsningen. Begreppet 1:1 härstammar enligt 
Fleischer & Kvarnsell, (2015) från näringslivet där digitala verktyg förutspåddes att 
bli ett naturligt komplement. Varje individ skulle reflektionslöst implementera 
intelligent teknik i vardagens utmaningar. Principen kring 1:1 har sedan utvecklats 
till att inom skolvärlden betyda en dator per elev.  
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2 BAKGRUND 
 
Digitalisering av skolan förespråkas genom fyra typer av huvudargument enligt 
Hylén, (2011). Dessa argument involverar att IT kan bemöta kraven på 
medborgarkompetens, kraven om inkludering i skola och samhälle, samt 
förväntningar om att IT kan skapa ett mer effektivt lärande och gynna 
teknikrelaterade förändringar. Enligt Nordicom-Sveriges mediebarometer, (2015) 
ägnar barn och ungdomar i åldern 9-14 år i genomsnitt tre timmar varje dag åt 
internetrelaterade aktiviteter. En timme av denna tid spenderas på sociala medier. 
Intervjuade gymnasielärare i Persellis studie, (2014) anser att elevernas livsmiljö till 
stor del utgörs av internet och att digitala verktyg därmed bör vara ett naturligt inslag 
inom skolans verksamhet (Perselli, 2014). I Skolverkets rapport om IT-användning 
framkommer att åtta av tio elever i årskurs 7-9 skattar sin egen kompetens högt 
gällande användning av ordbehandlingsprogram som exempelvis Word (Skolverket, 
2013). Den självskattade kompetensen är högre hos elever på skolor som 
tillhandahåller elevdatorer än hos elever på skolor där möjligheten till egen lånedator 
saknas. Detta samband observerades även hos lärarna, där de lärare som frekvent 
undervisade i klasser med elevdatorer skattade sin egen IT-kompetens högre än 
kollegor som i mindre utsträckning arbetade med elevdatorer. (Skolverket, 2013) 
Enligt Perselli, (2014) riskerar dock lärare att överskatta elevernas kompetens 
gällande IT, vilket resulterar i att elevernas prestationer inte uppnår lärarens 
förväntningar. Enligt Hylén, (2011) behöver alla elever vägledning i hantering av IT, 
oavsett eventuella förkunskaper inom teknik. Samtidigt betonar Hylén även att elever 
har olika erfarenheter och därför är det skolans ansvar att förhindra att segregation på 
grund av IT-kunskap uppstår.   
 

2.1 Skrivande med digitala och analoga verktyg 
Enligt Lindstrand & Brodin, (2007) finns det två konkreta användningsområden för 
datorer; som hjälpmedel för skrivande och kommunikation samt som spel- och 
lekverktyg. En elevdator kan öka elevens förmåga att arbeta självständigt och för 
barn och ungdomar med funktionshinder kan tillgång till dator skapa nya 
lärandemöjligheter, under förutsättning att det är pedagogiskt förankrat. Eleven kan 
exempelvis använda stavnings- och grammatikkontroll, eller om det behövs, 
talsyntes. (Lindstrand & Brodin, 2007) Inom ramen för IT-projektet Digitala 
läromedel och Learning design sequences – brukarperspektiv, (2008) genomfördes 
bland annat studier av elever i årskurs sju. Vid jämförelse av användningen av 
analoga och digitala anteckningsverktyg föredrog eleverna att använda dator vid 
skrivande. Detta eftersom de ansåg att det var lättare att skriva med tangentbord än 
för hand, samt att de ansåg att det var roligt att arbeta med datorer. Att datorer 
stimulerar positiva attityder till skolan och till lärande visade Hattie, (2014) i en 
omfattande metastudie över 800 enskilda metastudier. En ytterligare anledning till 
elevernas preferens gällande datorer framför papper och penna var möjligheten till 
stavningskontroll och att texterna ansågs snyggare i sin utformning när de var 
skrivna på dator. (Selander & Svärdemo-Åberg, 2008) Enligt Trageton, (2014) kan 
yngre elever gynnas av att börja sin skrivträning på dator och först i årskurs två börja 
skriva för hand. Detta eftersom finmotoriken hos yngre barn är otillräckligt 
utvecklad, vilket kan resultera i en svårtydd handstil när eleverna skriver för hand. 
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Elever som gavs möjlighet att avvakta med handskrivning och istället fick använda 
tangentbord, presterade bättre än de elever som tränade skrivande på traditionellt 
sätt, samt upplevdes mer nöjda med resultatet. Eleverna som skrivtränat på dator var 
dock något långsammare än de elever som skrivtränat för hand. Detta märktes i 
synnerhet bland de pojkar som deltog i studien, men skillnaderna utjämnades efter en 
kort tids träning. (Trageton, 2014) Yngre barn arbetar snabbare med papper och 
penna än med dator enligt Berninger et al, (2009). Studien som genomfördes med ca 
200 barn i varierade åldrar med och utan läs- och skrivproblematik visade att barn i 
årskurs två, fyra och sex verkade ha en stor fördel av att använda papper och penna 
istället för dator. Texterna skrevs snabbare, textmängden inklusive antal kompletta 
meningar var både längre och större och fler idéer uttrycktes när barnen fick skriva 
för hand istället för på dator. Barn med läs- och skrivsvårigheter som förväntades bli 
hjälpta av att använda dator som anteckningsverktyg presterade inte bättre med dator 
utifrån de kriterier som nämnts ovan. (Berninger et al, 2009) För att kunna skriva 
effektivt på dator förutsätts vanligtvis att båda händerna kan nyttjas simultant. Då 
krävs att båda hemisfärerna i hjärnan är aktiverade, vilket i sin tur innebär att det 
måste finnas en förgrening mellan dessa; hjärnbalken. Hjärnbalken som även går 
under det latinska namnet corpus callosum utvecklas stegvis och enligt en färsk 
studie är den inte fullt funktionsduglig förrän när barnet är kring elva års ålder och 
uppåt. (Westerhausen et al, 2016) Detta skulle eventuellt kunna förklara varför 
barnen i Berninger et al:s, (2009) studie hade större fördel av att använda papper och 
penna än av att använda dator, eftersom skrivande för hand inte kräver motoriskt 
samarbete mellan hjärnhalvorna i lika stor utsträckning (Berninger et al, 2009). Dock 
påverkas handstilen av att finmotoriken hos yngre barn inte har hunnit utvecklas 
tillräckligt (Trageton, 2014).   

 

2.2 Digitala och analoga verktygs påverkan på 
lärande 

I forskningsdebatten om digitala och analoga verktygs påverkan på lärande är det 
framförallt tre olika perspektiv som framhävs. Dessa är det kognitiva och 
psykologiska perspektivet, neurovetenskap och lärandeperspektivet, samt 
sociokulturella teoretiska perspektivet om lärande. (Wollscheid, Sjaastad & Tømte, 
2015) Planton et al publicerade 2013 en metastudie om ett tiotal studier över 
hjärnans aktivitet och relation till läsning och skrivande. Resultatet av deras analys 
indikerade att det finns tre specifika områden i hjärnan som aktiveras vid skrivande 
för hand och som inte aktiveras när skrivandet sker med dator. Metastudien kunde 
dock inte identifiera vilken specifik roll dessa områden har vid skrivande på grund av 
att dessa områden även initierades för andra kognitiva funktioner som när en individ 
läser eller ritar. Därmed var det inte heller möjligt att påvisa en eventuell påverkan 
på lärande. Berninger et al, (2009) spekulerar kring möjligheten att skrivande för 
hand kan påverka lärandeprocesser gällande exempelvis stavningsförmåga, men 
konstaterar att det krävs mer forskning på området. Det finns dock flera studier med 
barn och förskolebarn där förmågan till igenkänning av bokstäver har ökat hos 
barnen när de fått träna på att forma bokstäverna för hand i jämförelse med när 
tangentbord använts. (James & Engelhardt, 2015) Detta indikerar att barns lästräning 
underlättas av att skriva för hand, vilket därmed även kan anses stimulera 
lärandeprocesser. Enligt metastudier genomförda av Wollscheid, Sjaastad &Tømte, 
(2015) och Hattie, (2014) är forskningen angående digitala och analoga verktygs 
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effekt på lärande dock otillräcklig för att kunna dra några slutsatser.  Dessutom är de 
flesta studier genomförda på college- eller universitetsstudenter (Wollscheid, 
Sjaastad & Tømte, 2015) som kan antas ha andra kognitiva förutsättningar än elever i 
grundskola. James & Engelhardt, (2012) betonar istället att problematiken grundar 
sig i de etiska dilemman som forskare skulle behöva försätta sig i vid en studie av 
hjärnans aktivitet under ett barns lärandeprocess. Enligt dem skulle det krävas en 
negativ kontrollgrupp med individer som under en längre tid fråntogs de enligt 
teorier betydelsefulla stimuli som krävs för en normal kognitiv utveckling.    
 

2.3 Elevdatorers påverkan på undervisning 
Tallvid, (2015) påpekar att införandet av elevdatorer ställer krav på lärarens 
kompetens gällande samordning av pedagogik, ämnesinnehåll och tekniskt 
kunnande. Läraren förutsätts inte enbart att hålla sig uppdaterad inom sitt ämne utan 
ska även ha fokus på uppdateringar inom informationsteknik som kan användas i 
undervisningen. Enligt Perselli, (2014) kan lärarens förkunskaper inom IKT påverka 
i vilken grad digitala verktyg används i undervisningen.  Konstant tillgång till 
internet resulterar i att läraren behöver vara flexibel och kunna anpassa sig till de 
förändrade förutsättningarna. Enligt Hattie, (2014) är användningen av datorer som 
effektivast när eleverna har kontroll över lärandet snarare än att läraren ska styra 
över exempelvis studietakt. Dock ställs lärarens ledarskap på prov då elevdatorerna 
gör det möjligt för eleverna att sysselsätta sig med aktiviteter som inte är 
skolrelaterade. (Tallvid, 2015; Perselli, 2014; Fleischer, 2013) Enligt Nordicom-
Sveriges mediebarometer, (2015) ägnar dataspelande barn och ungdomar i åldern 9-
14 år i genomsnitt 97 min/dag åt dataspel.  I en studie av Perselli (2014), förekom att 
gymnasielärare undvek användning av elevdatorer på grund av att elevernas fokus på 
lärarens instruktioner minskade. I Tallvids studie, (2015) framkom att eleverna i hög 
grad använde sina skoldatorer i privata syften under lektionstid, men detta visade sig 
minska med tiden. Avsaknad av tydliga regler för elevernas användning av datorer 
resulterar i aktiviteter som inte uppmuntras av lärare, men som heller inte förbjuds. 
Enligt Tallvid, (2015) kan minskad privat användning tyda på att eleverna endast 
använder datorerna för spel och dylikt när det uppstår dödtid. Samtidigt 
konstaterades att vissa elever kontinuerligt fortsatte att använda sina datorer för 
privat bruk vilket resulterar i ett minskat fokus på lärande. (Tallvid, 2015) Enligt 
Skolverkets rapport om IT-användning, (2013) är det få kommunala grundskolor 
som reglerar elevernas användning av elevdatorerna genom att exempelvis blockera 
sociala medier. Det är en betydligt högre andel av friskolorna som infört dylika 
blockeringar. (Skolverket, 2013) Tallvids (2015) observationsstudier på två 
kommunala högstadieskolor och fyra kommunala gymnasieskolor, indikerar att 
användningen av digitala verktyg i undervisning inte påverkar lärarens pedagogiska 
struktur nämnvärt. Undantaget är uppgifter med stort fokus på hantering av digitala 
verktyg. Lärarnas lektioner avvek inte från traditionell undervisning utan datorerna 
nyttjades som ett komplement för att introducera ett nytt område eller instruera 
klassen om uppgifter. När ämnestexter och uppgifter fanns att tillgå digitalt föredrog 
flera elever att ordna utskriftskopior att arbeta med istället. Endast vid de tillfällen 
där uppgiftsbeskrivningen tangerade en mer avancerad användning av digitala 
verktyg, påverkades lärarens struktur. Eleverna fokuserade på den del av uppgiften 
som de fann mest intresse i och modifierade på så vis uppgiftsbeskrivningen. Läraren 
godkände elevernas aktiva medverkande eftersom det resulterade i en synbar 
motivationsökning hos eleverna. (Tallvid, 2015)  
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2.4 Digitala och analoga presentationsverktyg 
Förekomsten av elevdatorer riskerar att få disciplinära konsekvenser i klassrummet, 
men lärarens övergripande lektionsstruktur förblir oförändrad (Tallvid, 2015). Enligt 
en metastudie av Kernbach, Bresciani & Eppler, (2015) kan interaktionen mellan 
lärare och elever dock påverkas av användningen av digitala presentationsverktyg. 
Detta eftersom digitala presentationer är förutbestämda i sin utformning och inte ger 
samma möjligheter till flexibilitet som en analog presentation. En digital presentation 
är statisk i strukturen och riskerar att fragmentera information, (Kernbach, Bresciani 
& Eppler, 2015), vilket därmed ställer krav på såväl lärarens förmåga att logiskt 
binda ihop informationen som elevernas förmåga att följa lärarens tankegångar. 
Digitala verktyg som exempelvis Prezi har dock zoomfunktioner som ger möjlighet 
att skapa en logisk hierarkisk struktur som minskar det fragmenterade intrycket. 
(Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Läraren riskerar att bli mer bunden till 
presentationens innehåll än med en analog presentation och hindras därmed från att 
spontant följa upp frågor från eleverna som avviker från det exakta innehållet. 
Besvarande av frågor tenderar då att ske efter presentationens slut istället för att 
inkorporeras naturligt. Den statiska upplevelsen av en digital presentation förstärks 
genom användningen av färdiga mallar som gör presentationen likformig och 
förutsägbar. Tidsvinsten i att använda färdiga mallar står i kontrast mot de 
begränsade möjligheterna för kreativa uttryck. Sammantaget tenderar detta att 
påverka elevernas engagemang för ämnesområdet negativt och därmed även deras 
motivation för lärande. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Vid användningen av 
digitala presentationsverktyg föreligger en risk att elevernas uppmärksamhet skiftar 
mellan att vara riktad mot innehållet i presentationen och lärarens verbala insats. 
Konsekvensen blir att eleverna har svårt att förstå sammanhanget. (Kernbach, 
Bresciani & Eppler, 2015) Om presentatören istället läser upp presentationens 
formuleringar ordagrant tenderar i synnerhet vuxna elever att uppfatta presentationen 
såväl som presentatören negativt. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Digitala 
presentationsverktyg uppmanar till användning av punktlistor och dessa kan 
begränsa elevens perception av området och förhindra expansion av nya tankar och 
överlappande idéer. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Elever kan då förledas att 
tro att all viktig information om området är representerat i presentationen, vilket 
därmed minskar elevernas ambition att vilja bidra med ny information. Punktlistor 
hämmar även argumenterande kommunikation eftersom eleverna tenderar att 
uppfatta informationen som definitiv. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Digitala 
presentationer tenderar att behandla stora mängder information som eleverna kan 
uppleva överväldigande, vilket därmed kan resultera i likgiltighet eller frustration. 
(Kernbach, Bresciani & Eppler)  
 

2.5 Kunskap och bedömning 
Det är först i 1992 års läroplan som fokus börjar riktas mot begreppet kunskap. I 
läroplanen myntas då de s.k. fyra F:en; fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. 
Genom att dessa kunskapsformer etableras inom skolan visas samtidigt förståelse för 
kunskapsvariationen inom olika yrken samt människans förhållande till kunskap. I 
det IT-samhälle som vuxit fram börjar det bli nödvändigt att skilja den mängd 
information som kommer från olika medier från den kunskap som individen utformat 
efter att ha bearbetat informationen. (Gustavsson, 2002) Även om synen på kunskap 
är nydanande inom skolans sfär under 1990-talet, är definitionerna inte det. 
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Kunskapskraven för ämnet bedöms utifrån kvaliteten på elevens uppvisade 
kunskaper. Den skattade kvaliteten på elevens kunskaper gällande ett specifikt 
kunskapskrav matchas mot ett summativt bokstavsbaserat betyg. Det finns flera 
syften med bedömning – dessa kan exempelvis vara att kartlägga och värdera 
kunskaper, att ge återkoppling, samt utvärdera undervisning. (Skolverket, 2011b)    
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3 SYFTE 
 
Undersökningen syftar till att undersöka två olika anteckningsverktygs eventuella 
påverkan på studieresultat hos elever i årskurs 7. Syftet med undersökningen 
inkluderar även att ta reda på elevernas preferenser gällande anteckningsverktyg 
samt preferenser gällande lärarens presentationsverktyg vid genomgångar.  
 

3.1 Forskningsfrågor 
• Föredrar eleverna att skriva för hand eller på dator under 

lektionsgenomgångar? Vilka olika anledningar till sin preferens uppger i 
sådana fall eleverna? 

• Föredrar eleverna att läraren använder whiteboard (analogt 
presentationsverktyg) eller Powerpoint (digitalt presentationsverktyg) vid 
lektionsgenomgångar?  Vilka olika anledningar till sin preferens uppger i 
sådana fall eleverna? 

• Förekommer skillnader i elevgruppernas faktakunskap eller förståelse efter 
att ha arbetat digitalt respektive analogt och i förekommande fall, vilka 
skillnader föreligger? 
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4 METOD 

4.1 Försöksdesign 
Rampopulationen utgjordes av samtliga elever i årskurs 7. Den aktuella kommunala 
grundskolan var en f-9-skola och det fanns fem klasser i årskurs sju. Valet föll på 
årskurs sju eftersom denna ålderskategori nyligen introducerats i skolans IT-satsning 
med Chromebooks och digitala läromedel från Gleerups. En strukturerad gruppenkät 
angående preferenser gällande digitala och analoga verktyg delades ut till samtliga 
elever i årskurs sju på den aktuella skolan och genomfördes av undervisande lärare. 
Genom tillgänglighetsurval valdes även två klasser som skulle arbeta med digitalt 
respektive analogt arbetssätt. Klasserna testades vid varje lektionsavslut med exit 
tickets, se bilaga 1. Efter att klasserna hade antecknat med dator respektive papper 
och penna under tre lektioner bytte de arbetssätt. Efter tre lektioner tillkom en 
vikarierande lärare. I tabellen benämns den ordinarie läraren L1 och den vikarierande 
läraren L2. För att kunna påvisa klassernas likvärdighet genomfördes även analys av 
klassernas provresultat för området Växternas utveckling. 

 
Tabell 4.1. Försöksdesign 

Försöksdesign 

Lektionstema Digital Analog Exit tickets 

1. Växter: Fotosyntes  klass I, 
L1 

klass II, 
L1 

Fakta Förståelse 

2. Växter: Evolution klass I, 
L1 

klass II, 
L2 

Fakta  Förståelse 

3. Växter: Växternas roll i ekosystemet klass I, 
L1 

klass II, 
L1 

Fakta  Förståelse 

4. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
L1 

Fakta  Förståelse 

5. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
L1 

Fakta Förståelse 

6. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
L1 

Fakta Förståelse 

 

4.2 Enkät med likertskala 
I syfte att undersöka elevernas eventuella preferenser gällande digitalt eller analogt 
arbetssätt fick samtliga elever i årskurs 7 på den aktuella skolan fylla i en enkät. En 
enkät är ett formulär med frågor som kan ges och besvaras muntligt eller skriftligt. 
Enkäter kan vara strukturerade eller ostrukturerade i sin utformning. Strukturerade 
enkäter innehåller förutbestämda frågor med bestämd ordning medan en 
ostrukturerad enkät kan innehålla grundfrågor som anpassas beroende på 
respondentens svar. (Dahmström, 2011) Enkäten var en strukturerad enkät och 
bestod av fyra attitydfrågor med fasta svarsalternativ i likertskala, se bilaga 2. 
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Likertskalan utgår ifrån att respondenten anger sin inställning till ett visst påstående 
genom att välja bland kvalitativa svarsalternativ som rangordnas på en skala där det 
lägsta värdet exempelvis är ”instämmer inte alls” och det högsta är ”instämmer helt”. 
(NE.se) Enligt Dahmström (2011) är det en fördel att använda sig av fasta 
svarsalternativ eftersom de ofta upplevs lättare att besvara än öppna frågor, samt att 
de är enkla att koda.  För mer nyanserade svar krävs dock öppna frågor det vill säga 
frågor utan fastställda svarsalternativ. För att kunna ta del av elevernas eventuella 
tankar och förhållningssätt till digitalt och analogt arbetssätt fanns det därför i 
anslutning till varje fråga en möjlighet att utveckla sitt svar i fritext. Enkäter som 
används för att göra en deskriptiv undersökning i en tydligt definierad grupp av 
individer klassas som gruppenkäter. Populationen kan definieras som samtliga 
närvarande eller samtliga närvarande inklusive eventuella frånvarande. En fördel 
med att genomföra en gruppenkät är att bortfallsfel på grund av att informanter 
vägrar delta sällan förekommer. Detta beror troligtvis på att enkäten oftast genomförs 
i en arrangerad kontext, där auktoriteten hos den som leder gruppen resulterar i högt 
deltagande. Dock finns det en överhängande risk att gruppens ledare påverkar 
gruppens attityder i någon utsträckning. När individer samlas inom ett avgränsat 
utrymme är det även viktigt att värna om individernas rätt till anonymitet. Enkäten 
genomfördes därför under mentorstiden för respektive klass så att eleverna hade 
möjlighet att sitta i lugn och ro. (Dahmström, 2011) 
 

4.3 Kvantitativ och kvalitativ analys av data 
De uppgifter som statistiska undersökningar resulterar i ger information om olika 
egenskaper hos individerna som deltagit. Dessa egenskaper kan sorteras in i olika 
variabler som antingen är kvalitativa eller kvantitativa. Kvantitativa variabler ordnas 
in i olika datanivåer och utifrån nivån beslutas vilka statistiska beräkningar som är 
tillämpliga. Dessa stigande nivåer är ordinalskala, intervallskala och kvotskala. Som 
ordinalskala klassas data som går att rangordna men ej att skatta skillnader mellan. 
(Körner & Wahlgren, 2002) Bedömningen av förståelsefrågorna i exit tickets ansågs 
vara ordinaldata eftersom de gick att rangordna; ett utvecklat svar hade högre kvalitet 
än ett enkelt svar men där differensen inte var möjlig att mäta. Data från 
likertskalorna bedömdes utifrån samma principer vara ordinaldata. Ordinaldata 
analyseras med icke-parametriska metoder som därmed inte förutsätter 
normalfördelning enligt Elbro & Poulsen, (2016). Den metod som lämpade sig bäst 
för jämförelse av faktakunskap och förståelse mellan de två klasserna var Mann-
Whitney, eftersom detta test används när det finns två oberoende stickprov och 
normalfördelning inte förutsätts. (Körner & Wahlgren, 2006). Resultatet från enkäten 
analyserades både kvantitativt och kvalitativt. De kvantitativa resultaten från enkäten 
analyserades med teckentest eftersom teckentest är lämpligt att använda vid analys 
av lägre skalnivåer. Teckentest rangordnar data utan att mäta differenser och därmed 
krävs inte högre skalnivå än ordinaldata. (Körner & Wahlgren, 2006) Icke-
parametriska analyser är dock svagare än sina parametriska motsvarigheter enligt 
Körner & Wahlgren, (2006) och därmed bör inte för stora slutsatser dras kring 
resultat från icke-parametriska metoder. Enkätsvaren som gavs i fritext analyserades 
kvalitativt genom att svaren kodades och sammanställdes i kategorier utifrån en 
metod beskriven av Schreier, (2012). Metoden bygger på att utifrån påståenden 
stegvis reducera råmaterialet systematiskt så att enbart det relevanta materialet 
kvarstår. Därefter delas materialet in i kategorier och underkategorier som 
konstrueras och justeras efter hand som sammanställningen sker. Enligt Schreier, 
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(2012) är det viktigt att kategorierna inte utformas för snävt utan formuleras med 
sådan vidd att de belyser innehållet korrekt så att drastiska slutsatser kring materialet 
undviks. I syfte att säkerställa de två klassernas likvärdighet genomfördes en Mann-
Whitney-analys på resultatet av ett prov på Växternas utveckling. Provet var sedan 
tidigare inplanerat i elevernas terminsplanering. Samtliga kvantitativa analyser 
genomfördes med statistikprogrammet SPSS (IBM Statistics SPSS 23).  

4.3.1 Urvalsfel och bortfallsfel 
De primära urvalsfel som enligt Dahmström (2011) kan förekomma i en statistisk 
undersökning är täckningsfel och bortfallsfel. Täckningsfelen delas in i två 
huvudgrupper; undertäckning och övertäckning. Undertäckning innebär att en 
informant som tillhör målpopulationen är exkluderad från rampopulationen. 
Övertäckningsfel innebär att en informant som inte tillhör målpopulationen finns 
med i rampopulationen. Övertäckningsfel går att åtgärda genom att stryka 
informanter som inte ingår i målpopulationen från undersökningen, men om dessa 
utgör en stor andel riskerar det faktiska urvalet att bli begränsande för de statistiska 
analyser som planerats att genomföras. Av förekommen anledning uteslöts en av 
respondenterna från listan då hen uteblivit från samtliga lektionstillfällen. Bortfallsfel 
är fel som orsakas av att informanterna av olika anledningar delvis eller helt uteblir 
från undersökningen. Bortfallsfel kan orsaka svårigheter vid analys eftersom de 
saknade svaren inte går att förutspå innehållet för. (Dahmström, 2011) En av 
respondenterna som angav fler än ett svarsalternativ har inte gått att analysera och 
har därför uteslutits från analysen.  

 

4.4 Exit ticket för kartläggning av resultat 
De kunskapsformer som undersökningen ämnade använda som mått på kvaliteten på 
respektive arbetssätt var fakta och förståelse – begrepp som används för indelning av 
kunskapsformer inom skolan (Skolverket, 2011b). En frågemall innehållandes dessa 
typer av frågor utformades utifrån modellen exit ticket för att undersöka 
faktakunskap och förståelse hos eleverna. Exit tickets, eller utgångspass som dessa 
även kallas, kan enligt William, (2013) användas som snabba diagnostiska verktyg. 
De ges vanligtvis efter ett avslutat lektionsmoment och består av ett fåtal frågor som 
eleverna får besvara enskilt. Frågorna baseras på lektionsinnehållet och bör vara 
såväl snabba för eleverna att besvara som lätta att rätta. I undersökningen prövades 
elevernas faktakunskaper genom påståenden som eleverna skulle ta ställning till 
huruvida dessa var sanna eller falska.  Elevernas förståelse gällande olika områden i 
ekologi prövades genom en fråga som krävde att eleverna själva formulerade ett 
svar, se tabell 4.4.1. Frågan som prövade förståelse var relaterad till de påståenden 
som eleverna tagit ställning till dessförinnan. Elevernas faktakunskaper bedömdes 
med 0 poäng för felaktigt svar och 1 poäng för korrekt svar. De elever som genom 
sina svar gjort en helgardering, exempelvis gällande daggmaskens andningssätt (se 
bilaga 1.5), har på dessa frågor erhållit 0 poäng. Frågorna som prövade elevernas 
förståelse bedömdes med en stigande skala från 1-3 utifrån svarens kvalitet. 
Kvalitetskraven definierades på förhand genom att modifiera en existerande 
bedömningsmatris från Skolverket, se bilaga 3. Bedömningen syftade främst till att 
kartlägga och värdera elevernas kunskaper för att sedan använda resultatet av 
bedömningen som grund för att utvärdera de två arbetssätten. Bedömningen har 
därför enbart varit summativ i sin utformning eftersom en eventuell påverkan av 
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resultatet på grund av formativ bedömning ansågs bli svår att särskilja från de två 
arbetssättens möjliga påverkan på elevernas resultat. 
  
Tabell 4.4.1 Förståelse. Exempel på elevsvar och bedömning för samtliga frågor.    

 Exempel på elevsvar och bedömning 
Fråga Enkelt svar Utvecklat svar Välutvecklat svar 
1.1 Vad är det 
som händer 
under 
fotosyntesen? 

Under fotosyntesen 
tillverkar växter 
druvsocker och syre 

Växterna tar vatten 
och koldioxid från 
oss och bildar 
druvsocker och 
syre. 

Fotosyntesen kallas 
tillverkningen av druvsocker. Till 
fotosyntesen behöver växten 
koldioxid, vatten och solljus. 
Växten tar in vatten genom 
rötterna och koldioxid genom 
klyvöppningarna i bladen. Under 
tillverkningen av druvsockret 
tillverkas också syre som vi sedan 
kan andas. 

1.2 Vad har 
växter för fördel 
av sin fotosyntes 
och varför kan vi 
inte vi människor 
göra likadant 
som växterna? 

För vi har inga 
klyvöppningar och då 
kan vi inte ta in 
koldioxid 

Växterna har 
fördelen att ta upp 
näring runt sin 
närmsta omgivning. 
Vi människor har 
en mun som tar mot 
syre istället för 
växternas 
klyvöppningar som 
tar emot koldioxid 

Med hjälp av fotosyntesen kan 
växterna tillverka sin egen 
energi. Vi kan inte göra det för vi 
har inga klorofyllkorn så vi kan 
inte fånga solljus och göra 
druvsocker.          
 

2. Vilken växt har 
funnits under 
längst tid på 
jorden? Motivera 

Alger levde först för 
alger levde i vattnet 
och de som levde 
först levde i vattnet 

För eftersom allt 
bildades i vattnet, 
alltså alla bakterier 
så är det mest 
logiskt att den 
första växten 
bildades där och 
levde på vatten för 
det var det enda 
som fanns 

Först kom alger med varken 
stjälk, blad och rötter. Sen kom 
mossor med stjälk och blad. 
Sedan kom ormbunksväxter med 
stjälk, blad och rötter. Det är 
utvecklingen.    

3. Varför är 
insekter så 
viktiga för 
blommor?   

För att dom kan inte 
pollineras själva 

För att blommor 
mm ska föröka sig 
behöver de hjälp 
med att sprida 
pollen och det fixar 
insekterna. Annars 
kan det bli svårt för 
dem att göra det. 

* 

4. Förklara vilka 
skillnader det 
finns mellan 
växter och djur. 

Växter kan tillverka 
sin egna näring. Djur 
kan inte tillverka sin 
egna näring. 

Växter kan tillverka 
egen näring. Det 
kan inte djur. 
Växtceller har 
cellvägg. Det har 
inte djurceller. 

Växter har fotosyntes och 
tillverkar därför sin egen näring 
medans[sic]djuren inte kan 
tillverka egen näring. Växter har 
cellvägg men det har inte djur, 
dom har cellmembran.        

 
5. Förklara 
varför 
daggmasken är 
bra för miljön. 

För att dagmasken 
[sic] är en 
nedbrytare den bryter 
ner t ex köksavfall till 
hjord [sic]. 
Dagmaskens [sic] 

Dem bryter ner 
döda djur och 
växter så att det blir 
till ny jord som gör 
att man sedan kan 
odla nya träd och 

Daggmaskar bryter ner gamla 
växtrester och djurrester. 
Daggmasken är en viktig 
proteinkälla för många djur. 
Daggmaskar gör att jorden är 
bra på att hålla fukt. Utan 
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jord är den bästa 
jorden att odla i. 

andra växter. daggmasken skulle det inte gå att 
odla. Daggmaskens bajs som den 
producerar är jättebra gödning.  

6. Förklara när 
och hur 
daggmaskens 
gördel används. 

Den använder den 
när den parar sig. 

Den används till 
parning. Det är som 
maskens kön. Den 
paras när maskens 
gördel gnids mot en 
annan masks 
gördel. 

Maskens gördel används till att 
producera spermier och ägg. 
Masken är en hermafrodit så den 
tillverkar båda. Masken har två 
olika könsöppningar till ägg och 
spermier.      

 

* elevsvar för nivån saknas. 

4.4.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är centrala utvärderingsverktyg för forskningsmetodik. 
Skattning av reliabilitet syftar bland annat till att utröna huruvida en undersökning 
har utförts systematiskt och på vilket sätt resultatet har analyserats. (Christoffersen & 
Johannessen, 2015) Begreppet validitet omfattar inom kvantitativ analys 
insamlingsprocessen medan det i kvalitativa undersökningar omfattar såväl 
datainsamling som analys. För att stärka validiteten i den kvalitativa analysen av 
enkäten användes en etablerad metod beskriven av Schreier, (2012). För att stärka 
reliabiliteten har analysinstrumenten tagits fram i samråd med behörig undervisande 
lärare samt handledare. Dessa analysinstrument inkluderar en generell 
bedömningsmall samt de exit tickets som använts vid datainsamling. För att 
ytterligare stärka reliabiliteten utvärderades data även utifrån perspektivet test-
reteststabilitet samt intrabedömarreliabilitet. Ett högt värde på test-reteststabilitet 
innebär att data förblir stabilt över tid – det vill säga att liknande resultat uppnås när 
undersökningen genomförs vid flertalet över tid skilda tillfällen. 
Intrabedömarreliabiliteten skattas högre om liknande resultat uppnås vid upprepning 
av undersökning med samma variabler. (Christoffersen & Johannessen, 2015) 
Elevsvaren avidentifierades med avseende på såväl identitet som grupptillhörighet 
för att minska risken för subjektivitet. Samtliga försök genomfördes och 
sammanställdes och först därefter analyserades svaren med utgångspunkt i 
grupptillhörighet.  
 

4.5 Etiska överväganden 
Inför undersökningen genomfördes etiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). Dessa principer omfattar de fyra huvudkraven; 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Beslut fattades 
därefter i samråd med undervisande lärare. Eleverna informerades inte formellt men 
gavs däremot informationen att ifyllande av exit ticket inte var att betrakta som en 
provsituation och inte heller skulle vara del av betyget. Exit ticket presenterades för 
eleverna som ett självtest. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att elevsvaren 
avidentifierades och försågs med nummer före bedömning för att värna om elevernas 
integritet. Nyttjandekravet berör vikten av att insamlad data inte får användas för 
kommersiella eller ickevetenskapliga syften. Resultatet av dataanalysen kunde anses 
vara användbar för att ge den undervisande läraren inblick i vilka frågor som 
eleverna hade mest svårigheter i att besvara. Därför fick läraren ta del av resultatet på 
klassnivå, vilket inte ansågs inskränka nyttjandekravet. Eleverna som deltog i 
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enkätundersökningen gällande preferenser upplystes av undervisande lärare om att 
enkäten var frivillig att genomföra samt att alla svar var anonyma.  

4.6 Utvecklingspsykologiskt övervägande 
Individer i högstadieålder befinner sig utvecklingsmässigt mellan att vara barn och 
att vara vuxna. Enligt Eriksons teori om psykosocial utveckling är det särskilt två 
faser – den fjärde och femte av totalt åtta faser, som är relevanta att ta hänsyn till vid 
arbete med ungdomar i denna ålderskategori. Samtliga faser bygger på livskriser och 
hur lösningen av dessa kriser påverkar individen i en bestämd riktning. Den fjärde 
fasen som barn befinner sig i mellan sex till tolv års ålder benämns Aktivitet 
respektive Underlägsenhet och berör vikten av att barn får känna sig kompetenta 
inför uppgifter som de ställs inför. Misslyckas de med att självständigt söka kunskap 
och lära tillsammans med andra, resulterar detta i en känsla av underlägsenhet som 
har starkt negativ påverkan på såväl självkänsla som självförtroende. Den femte 
fasen benämns Identitet respektive Identitetsförvirring och utspelas under puberteten. 
Denna fas präglas av ifrågasättande av såväl fysiska som psykiska attribut och är 
slutstadiet som formar tonåringen till en vuxen människa. Krishanteringen under 
fasen får påverkan över framtida relationsskapande till andra människor och till sig 
själv. (Hwang & Nilsson, 2011) Genom utvecklingspsykologins perspektiv är det 
därmed av yttersta vikt att utforma undersökningen med beaktande av potentiella 
sårbarheter hos de individer som deltar. Bedömningsinstrumenten var konstruerade 
med utgångspunkt i rådande kunskapskrav och bedömningen av eleverna ansågs inte 
avvika från vanligt förekommande bedömningsformer. Vid undersökningens 
påbörjande fanns kännedom om elever med problematik kring läsning och skrivande. 
Därför övervägdes att utesluta dessa elever från undersökningen för att undvika att 
eleverna utsattes för den stressande situation som det innebär att enskilt besvara 
uppgifter på uppmaning. Dock ansågs risken för exkludering som större och mer 
betydelsefull i sammanhanget vilket medförde att eleverna fick kvarstå som 
informanter. Med läroplanens inkluderingsperspektiv i åtanke samt med stöd i 
utvecklingspsykologiska teorier, inleddes varje frågeblad med förtryckta svar som 
svarsalternativ och avslutades med en fråga med krav på svar i form av fritext. 
Genom att utforma frågorna i två sektioner, var förhoppningen att även elever med 
läs- och skrivsvårigheter skulle kunna bidra med svar. Frågan med krav på 
egenformulerade resonemang var knuten till de tidigare frågorna och eleverna 
uppmuntrades även skriftligt att använda sig av sina tidigare svar för att besvara 
frågan. Förhoppningen var även här att ge alla elever oavsett underliggande 
problematik möjlighet att kunna bidra med ett svar.   
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5 RESULTAT 
 
Resultatet från elevenkäten som syftade till att undersöka elevernas preferenser 
gällande digitala och analoga verktyg i klassrummet redovisas under 5.1 och 5.2. 
Undersökningen genomfördes enligt tabell 5.1.1 i två klasser som hädanefter 
benämns klass I och klass II. Från klass I skulle enligt klasslistan 19 elever delta men 
en av eleverna hade nyligen blivit klassplacerad och deltog därför inte vid någon av 
biologilektionerna. Från klass II deltog samtliga 21 elever. Totalt deltog 39 elever i 
undersökningen. Sex datainsamlingstillfällen genomfördes i respektive klass och 
varje lektion skedde med cirka en veckas mellanrum. Under de tre första 
datainsamlingstillfällena hölls lektionerna av den ordinarie undervisande läraren, 
men under datainsamling fyra, fem och sex ansvarade en annan lärare för klass II. 
Den ordinarie läraren benämns L1 och den vikarierande läraren benämns L2 i 
tabellen.  
 

5.1 Elevernas preferenser beträffande antecknande 
vid lektionsgenomgångar 

Resultatet för elevenkäten presenteras nedan. Av totalt 95 elever deltog 85 elever. De 
85 elever som besvarade frågorna om anteckningsverktyg, se bilaga 3, föredrog att 
använda dator snarare än papper och penna för informationsanteckningar vid 
genomgångar. En av respondenterna angav flera svarsalternativ och uteslöts därför 
från analysen. Analys med teckentest gav p=0,008, se tabell 5.1.1 nedan och bilaga 
5. Utav samtliga elever motiverade 60 elever även sina svar i fritext. Nedan ges 
exempel på elevsvar och hur dessa kategoriserades. Kategorierna anges i tabell 5.1.2, 
med de vanligast förekommande svaren överst i varje huvudkategori. De övriga 
argument som också kategoriserats angavs av minst två respondenter. Ett av 
fritextsvaren var oläsligt och kunde därför inte kategoriseras. Eleverna som föredrog 
att använda dator motiverade det med att det var enklare och snabbare än att använda 
papper och penna medan förespråkarna för papper och penna ansåg att pennan var 
det snabbaste och enklaste verktyget. Flera elever ansåg att datorn var ett mer 
underhållande verktyg och att de hade lättare för att läsa och rätta stavfel i sina egna 
texter. Några elever påpekade också att de inte fick ont i handen på grund av 
skrivkramp när de skrev på dator. De elever som inte föredrog datorn motiverade 
detta med att datorer kändes svåra och jobbiga att hantera samt att de inte hann 
anteckna på dator samtidigt som läraren hade genomgång. Flera elever uttryckte en 
generellt positiv inställning till endera verktyg men preciserade inte anledningen till 
sina åsikter. De elever som var negativt inställda till att använda dator angav att de 
inte lärde sig lika mycket genom att använda dator samt att det var svårt att hinna 
med att anteckna. Eleverna som var negativt inställda till papper och penna 
motiverade det med att dessa verktyg var mindre stimulerande än dator. Flera av 
eleverna som angav att de inte hade någon åsikt i frågan motiverade det med att de 
tyckte om båda arbetssätten och ville arbeta varierat. De elever som föredrog papper 
och penna motiverade det till stor del med egen övertygelse om att de lärde sig bättre 
när de fick skriva för hand. 
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Tabell 5.1.1 Resultat av teckentest. Elevpreferens gällande anteckningsverktyg.    

Elevpreferens: anteckna på dator (digitalt) vs. skriva för hand (analogt) 

preferens N 

digitalt < analogt 20 

digitalt > analogt 42 

digitalt = analogt 22 

totalt 84 

Z =-2,667 
Asymp. Sig. 2-tailed = 0,008 

 
Tabell 5.1.2 Kvalitativ analys av elevpreferens gällande anteckningsverktyg. 

Positiv/negativ/ 
neutral inställning 

Exempel på elevsvar/motivering Kategori 
argument/motivering 

Positiv inställning 
till att anteckna på 
dator 

Det är mycket lättare och går mycket 
snabbare att skriva på datorn. 

A1. Snabbare och enklare med 
dator. 

Lättare att läsa och rätta om jag har fel A2. Lättare läsning och 
rättning. 

Det är skönt för annars får man skrivkramp 
om man har penna. 

A3. Slipper skrivkramp. 

För det är nice A4. Gillar dator. 

DATOR!! 

Man lär sig mycket A5. Lär sig mycket med dator. 

Negativ inställning 
anteckna på dator 

Jag lär mig mindre då B1. Lär mig inte lika bra med 
dator. 

Jag tycker det är bra men om jag ska anteckna 
då hinner inte jag vad läraren säger eller vad 
vi gör 

B2. Hinner inte anteckna på 
dator. 

Det är krabbigare B3. Det är svårt med/gillar 
inte dator. Gillar inte att skriva på dator  

Tar ej direkt 
ställning för/emot 

Jag tycker lika mycket om att anteckna på 
datorn som att anteckna för hand. 

C1. Tycker om/vill använda 
båda.  

Jag vill variera mellan dator och penna. 

Asså jag antecknar mest på papper men dator 
funkar lika bra. 

C2. Antecknar mest för hand 
men dator är ok. 

Skriver mest på dator men det funkar för hand C3. Antecknar mest på dator 
men är ok med att skriva för 
hand. 

Spelar inte så stor roll C4. Spelar ingen roll. 

Man lyssnar inte när man anteknar [sic] och 
jag anteknar inte bara onödigt. 

C5. Antecknar inte alls. 

Positiv inställning 
till att anteckna för 
hand 

Jag tycker det är lättare/snabbare att 
anteckna för hand och inte på dator 

D1. Lättare/snabbare för hand. 

Vill helst för hand för att då får man inte D2. Slipper felstavningar. 



22 

massa felstavningar hela tiden, är van vid att 
skriva för hand. 

Det fastnar bättre för mig när jag skriver det D3. Lär mig bättre. 

För jag tycker det är vicktigt [sic] att träna på 
sin handstil 

D4. Viktigt att träna sin 
handstil. 

Det passar mig bättre D5. Passar/känns bättre. 

Negativ inställning 
anteckna för hand 

Hatar att skriva med penna. Hellre dator 
 
För att jag tycker det är tråkigare 

E1. Tråkigt/jobbigt för hand. 

Man måste vara mycket snabbare och då 
skriver man oftast fel och då ligger man efter! 

E2. Hinner inte skriva. 

Det är svårt att se vad jag skriver E3. Svårt att läsa. 

 

 

5.2 Elevernas preferenser beträffande whiteboard 
och Powerpoint vid lektionsgenomgångar 

Eleverna i undersökningen föredrog att läraren använde whiteboard vid 
genomgångar. Analys med teckentest gav statistisk signifikans (p-värde=0,012), se 
tabell 5.2.1 och bilaga 5.  Av de 85 elever som besvarade enkätfrågorna var det 60 
som även gav svar i fritext. I tabell 5.2.2 nedan finns exempel på elevernas 
motiveringar för och emot lärarens användning av Powerpoint respektive 
whiteboard. Den vanligaste anledningen till att eleverna föredrog whiteboard var att 
de kunde påminnas om lektionsuppgifter samt att de ansåg att de fick ökad förståelse 
för ämnet. Elever som var negativt inställda till whiteboard uttryckte att whiteboard 
inte var lika stimulerande och att det därför var svårt att behålla fokus på 
genomgången. De elever som var positiva till användningen av Powerpoint ansåg att 
det var ett smidigt verktyg för att visa text och bilder samt att det var en fördel att 
kunna ta del av genomgången i efterhand i sin egen takt. Några elever uttryckte en 
negativ inställning till såväl genomgång med whiteboard som med Powerpoint. 
Dessa elever antydde att den negativa inställningen även gällde genomgångar 
generellt. De elever som inte föredrog Powerpoint gjorde det i stor utsträckning för 
att de ansåg att färdiga presentationer var tråkiga att betrakta.  

 
Tabell 5.2.1 Resultat av teckentest. Elevpreferens gällande lärarens verktyg vid 
genomgång.    

Elevpreferens: Verktyg vid lektionsgenomgång. Powerpoint (digitalt) vs. 
Whiteboard (analogt). 

preferens N 

digitalt < analogt 42 

digitalt > analogt 21 

digitalt = analogt 22 

totalt 85 

Z =-2,520 
Asymp. Sig. 2-tailed = 0,012  
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Tabell 5.2.2 Kvalitativ analys av elevpreferens gällande lärarens verktyg vid genomgång. 

Positiv/negativ/ 
neutral inställning 

Exempel på elevsvar/motivering Kategori 
argument/motivering 

Positiv inställning 
whiteboard 

Därför det är skönt att det står på tavlan så 
man kan läsa vad det står. 

A1. Påminns om vad man ska 
göra. 

 Det är enklare att få in i hjärnan för mig och 
jag förstår snabbare. 

A2. Lättare att förstå/lär mig 
lättare. 

För att det blir lättare om dom pratar medas 
[sic] dom skriver upp det på tavlan. Det setter 
[sic] sig i huvet bättre då. 

Om man inte vet vad läraren säger så kan 
man föstår [sic] när dom skriver det på tavlan 

För att jag lär mig lättare då. 

Man/jag förstår mycket bättre om man får 
hänga med när det ritas upp. Intressantare. 

Tar ej direkt 
ställning för/emot 

Spelar ingen roll var dom skriver så länge det 
är tydligt. 

B1. Spelar ingen roll. 

Det kvittar om genomgången är med penna 
eller med dator. 

Ibland är det bättre att dom skriver på tavlan 
och ibland på dator och de. 

B2. Vill ha varierat. 

Negativ inställning 
whiteboard 

För jag tycker det är drygt att kolla på C1. Tråkigt/svårt att 
koncentrera sig med 
whiteboard. Jag gillar inte tavlan för den är inte så bra 

när jag ska koncentrera mig. 

Positiv inställning 
dator 

Det är lättare med powerpoint för att man 
själv kan gå tillbaka och titta igen. 

D1. Kan själv kolla igen. 

Jag tycker powerpoint är roligare. D2. Roligare med dator. 

Ibland så är det skönt att kolla på en skärm. 

Det blir jobbigt och tråkigt att lyssna annars. 

Lättar [sic] när man vissar [sic] bilder o text 
där 

D3. Lättare att se/förstå. 

Negativ inställning 
dator 

Jag vet inte, jag gillar mer när dom tar det på 
tavlan. 

E1. Gillar whiteboard. 

Jag tycker det är lättare att föstå [sic] om 
man skriver på tavlan 

E2. Lättare att förstå med 
whiteboard. 

Lär mig oftast inte då, förstår mer på tavlan. 

Jag blir ganska uttråkad av färdiga 
presentationer. Inte så lätt att hänga med. 

E3. Uttråkad av dator. 
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5.3 Skillnader mellan digitalt och analogt arbetssätt 
beträffande faktakunskap och förståelse 

De två klasserna genomförde ett större prov på växter och växternas utveckling. 
Mann-Whitney gav p=0,145, vilket innebar att klasserna kunde anses likvärdiga. 
Tabell 5.3.1 nedan visar försöksdesignen samt resultatet vid jämförelse av de två 
klasserna efter rättning av exit ticket. Statistisk analys med Mann-Whitney påvisade 
signifikant skillnad mellan klasserna vid två lektionstillfällen. Klass II fick ett 
signifikant bättre resultat på förståelsetestet (p=0,043) vid ett tillfälle med analogt 
arbetssätt och signifikant bättre resultat på faktakunskap (p=0,000) vid ett tillfälle 
med digitalt arbetssätt, se bilaga 4. Vid övriga lektionstillfällen kunde inte 
signifikanta skillnader påvisas.  

 
Tabell 5.3.1 Resultatöversikt.     

Försöksdesign Resultat 

Lektionstema Digital Analog Fakta Förståelse 

1. Växter  klass I, 
L1 

klass II, 
L1 

Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad 

2. Växter klass I, 
L1 

klass II 
L1 

Ingen signifikant skillnad *Klass II signifikant bättre 
resultat 

3. Växter klass I, 
L1 

klass II 
L1 

Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad 

4. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
L1 

*Klass II signifikant bättre 
resultat 

Ingen signifikant skillnad 

5. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
LI 

Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad 

6. Ryggradslösa djur klass II 
L2 

klass I 
L1 

Ingen signifikant skillnad Ingen signifikant skillnad 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion  
 
Enkätstudien fick ett förhållandevis lågt bortfall, det var endast de elever som var 
frånvarande under det aktuella lektionstillfället som inte deltog. Enligt Dahmström, 
(2011) är en hög andel deltagande, vad som kan förväntas när en gruppenkät 
genomförs i en arrangerad kontext med en närvarande auktoritet. I den aktuella 
enkätstudien var elevernas mentorer närvarande och enkäten genomfördes under 
klassernas respektive mentorstid. Enkäten bestod av frågor med svarsalternativ i en 
likertskala samt öppna följdfrågor. Frågor med fastställda svarsalternativ upplevs 
enligt Dahmström, (2011) som enklare att besvara, samt är även enkla att koda och 
analysera. Användningen av öppna följdfrågor är enligt Dahmström, (2011) en 
förutsättning för att kunna ta del av mer nyanserade svar från respondenterna. 60 av 
totalt 85 medverkande elever valde att besvara följdfrågorna i fritext. Eftersom öppna 
frågor enligt Dahmström, (2011)  ofta upplevs svårare att besvara än frågor med fasta 
svarsalternativ, var den höga andel svar på de öppna frågorna, inte vad som 
förväntades. Enkätdata analyserades med icke-parametrisk metod eftersom skalnivån 
bedömdes vara ordinaldata utifrån Körner & Wahlgrens, (2002) beskrivning av 
statistiska definitioner. Körner & Wahlgren, (2006) betonar att signifikanta resultat 
som påvisats med icke-parametriska metoder har lägre reliabilitet än parametriska 
motsvarigheter. Enligt Elbro & Poulsen, (2016) ska ordinaldata analyseras med icke-
parametriska metoder, vilket innebär att även med en större stickprovsstorlek hade 
inte en parametrisk metod kunnat användas. För att stärka reliabiliteten i studien 
vidtogs ett flertal åtgärder. Analysinstrumenten som användes, bedömningsmall och 
exit tickets, konstruerades i samråd med behörig undervisande lärare, samt 
handledare med utgångspunkt i Skolverkets kursplan samt relevant litteratur.  Exit 
ticket för kartläggning av resultat utformades utifrån Williams, (2013) 
grundläggande principer om att frågorna till antalet ska vara få, samt att frågornas 
innehåll enkelt ska gå att härleda till lektionsinnehållet. Exit tickets utformades även 
utifrån inkluderingsperspektivet, då förhoppningen var att samtliga elever oavsett 
eventuell läs- och skrivproblematik skulle kunna delta. Enligt Christoffersen & 
Johannessen, (2015) stärks intrabedömarreliabiliteten av att en undersökning 
upprepas ett flertal gånger och samtidigt bibehålla samma undersökningsvariabler. 
För framtida studier är det lämpligt att pröva exit tickets och bedömningsmall i en 
pilotstudie för att validera analysverktygen och därefter genomföra studien med ett 
stickprov från ett slumpmässigt urval snarare än ett tillgänglighetsurval.        
 

6.2 Resultatdiskussion 
  

6.2.1 Elevernas preferenser beträffande antecknande vid 
lektionsgenomgångar 

Analys med teckentest visade att merparten av eleverna i studien föredrog att göra 
anteckningar på dator framför att skriva för hand med papper och penna, (p=0,008). 
De vanligaste argumenten för att välja dator framför papper och penna var att det var 
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enklare och snabbare att anteckna på dator. Flera elever ansåg att datorn var rolig att 
använda och de såg en fördel med att de kunde läsa sin text lättare och rätta stavfel. 
Detta resultat överensstämmer med resultatet från Svärdemo-Åbergs studie, (2008) 
med samma målgrupp. I Svärdemo-Åbergs studie ingick även individer från en 
resursklass för elever med skilda funktionshinder samt elever från årskurs två. 
Samtliga elever i nämnda studie föredrog att använda dator framför papper och 
penna. (Selander & Svärdemo-Åberg, 2008) Vid jämförelse av argumenten för 
datorpreferensen framkommer samma anledningar som eleverna nämnde i 
enkätstudien, se tabell 5.1.2. I Svärdemo-Åbergs studie framkom att eleverna 
uppskattade att kunna använda exempelvis rättstavningsprogram, vilket kan likställas 
med enkätstudiens elevsvar ”lättare att läsa och rätta om jag har fel” angående 
varför eleven föredrog att använda dator. Vinningen med rättstavningsprogram 
betonas även av Lindstrand & Brodin, (2007). Flera elever uttrycker i enkätstudien 
att de tycker det är roligt att använda datorer, samtidigt som även flera uttrycker sig 
negativt om att skriva för hand. Detta märks särskilt i elevsvaren ”För det är nice” 
som svar på varför eleven rankar datoranvändning högt och elevsvaret ”Hatar att 
skriva med penna. Hellre dator”. Att elever hyser positiva åsikter angående att arbeta 
med datorer är inget ovanligt, i Hatties metastudie över 800 metastudier, 
framkommer att tillgången på datorer generellt kan stimulera positiva attityder till 
skola och lärande hos elever. (Hattie, 2014)  
I enkätstudien framkom att vissa elever ansåg att det var svårt att läsa vad de skrev 
när de skrev för hand samt att de undvek skrivkramp när de fick skriva på dator. I 
enkätstudien förekom elever som uttryckte missnöje över sin egen handstils 
utseende. Enligt Trageton, (2014) kan det finnas fördelar med att börja skrivträning 
på dator och först senare använda papper och penna. Huruvida elever med otydlig 
handstil skulle ha kunnat bli hjälpta av Tragetons strategi går inte att utröna i nuläget. 
Tragetons slutsats angående barns skrivträning står i kontrast mot Berninger et al, 
(2009) som istället förespråkar analoga verktyg. Enligt Berninger et al, skriver yngre 
barn både längre och mer sammanhängande texter när de skriver för hand i 
jämförelse med dator och deras skrivutveckling gynnas därmed av att analoga 
verktyg används. Den neurologiska studien av Westerhausen et al (2016) angående 
hjärnbalkens utveckling kan dock anses ge bekräftelse i viss mån åt båda studiernas 
resultat. Eftersom hjärnbalken är involverad i såväl finmotorik som koordination av 
de två hjärnhemisfärerna (Westerhausen et al, 2016) kan båda forskarlagens 
slutsatser vara värda att beakta. Trageton redogjorde dock aldrig i sin studie över 
vilken hastighet barnen hade när de skrev och angav inte heller huruvida de 
koordinerade båda händerna eller endast skrev med en hand. Berninger et al jämför 
hastighet och ordmängd i texterna men i motsats till Tragetons studie diskuteras inte 
handstilens utseende.  

 

6.2.2 Elevernas preferenser beträffande whiteboard och 
Powerpoint vid lektionsgenomgångar 

Merparten av eleverna i studien föredrog att läraren skrev på whiteboard med penna 
framför att Powerpoint användes. Analys med teckentest gav p=0,012.  De mest 
frekventa anledningarna till att föredra whiteboard var att eleverna ansåg att det var 
bra att kunna bli påminda om vad de förväntades arbeta med under lektionerna. 
Utifrån tolkningen av elevsvaren, se tabell 5.2.2, ansåg flera elever även att det var 
lättare att förstå och lära sig saker när de fick se läraren rita eller skriva. En elev 
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uttryckte det med ”Man/jag förstår mycket bättre om man får hänga med när det 
ritas upp. Intressantare” medan en annan elev skrev ”Det är enklare att få in i 
hjärnan för mig och jag förstår snabbare.” Elever som var negativa till Powerpoint 
uttryckte det genom att samtidigt betona en positiv inställning till whiteboard, vilket 
visas genom elevsvaret ”Lär mig oftast inte då, förstår mer på tavlan”.  Det är 
tänkbart att elevernas preferens kan förklaras utifrån Kernbach, Bresciani & Epplers, 
(2015) resonemang angående digitala och analoga presentationsverktygs utformning. 
Digitala presentationsverktyg som exempelvis Powerpoint kan enligt deras definition 
anses statiska medan analoga verktyg är dynamiska och flexibla. Enligt Kernbach, 
Bresciani & Eppler, (2015) riskerar statiska presentationsverktyg att fragmentera 
information som då blir svårförståelig. Dessutom tenderar digitala presentationer att 
få elevernas uppmärksamhet att skifta mellan presentatör och presentation, vilket 
ytterligare bidrar till ett fragmenterat intryck. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) 
En ytterligare begränsande faktor med digitala presentationsverktyg är att 
användningen av punktlistor kan förleda elever genom att ge intryck av att vara 
slutgiltiga och definitiva. Analoga verktyg har inte dessa begränsningar utan ger 
läraren möjlighet att på logisk väg temporärt avvika från ämnet för att exempelvis 
besvara perifera frågor. (Kernbach, Bresciani & Eppler, 2015) Det statiska intrycket 
hos en digital presentation kan enligt Kernbach, Bresciani & Eppler, (2015) 
förstärkas genom att färdiga mallar används. Det statiska intrycket kan resultera i att 
elevernas entusiasm inför området sjunker. Detta påpekas genom enkätstudiens 
elevsvar ”jag blir ganska uttråkad av färdiga presentationer. Inte så lätt att hänga 
med.”        

 

6.2.3 Skillnader mellan digitalt och analogt arbetssätt 
beträffande faktakunskap och förståelse 

Statistisk analys med Mann-Whitney påvisade signifikanta skillnader mellan de två 
klasserna, men vid endast två lektionstillfällen. Klass II fick ett signifikant bättre 
resultat på förståelsetestet (p=0,043) vid ett tillfälle med analogt arbetssätt, samt 
bättre resultat gällande faktakunskap (p=0,000) vid ett tillfälle med digitalt arbetssätt. 
Eftersom frågorna till testerna inte var utprovade i förväg kan variationer gällande 
svårighetsgrad och krav på förkunskaper ha påverkat resultaten. Vidare svårigheter 
vid analys beror på att elevernas individuella inställning till användningen av exit 
tickets var okänd och därmed gick det heller inte att utröna elevernas respektive 
ambitionsnivå. Studien kunde inte påvisa signifikanta skillnader mellan analogt och 
digitalt arbetssätt utan det framkom enbart svaga tendenser som inte går att dra 
slutsatser av eftersom det inte går att veta huruvida de var slumpmässiga eller inte. 
Enligt Hattie, (2014) och Wollscheid, Sjaastad &Tømte, (2015) är dagens 
forskningsunderlag otillräckligt och forskningsresultaten för motsägande för att 
kunna visa på ett samband mellan analogt eller digitalt verktyg och lärande. Ett 
flertal omständigheter kan ligga till grund för detta. Enligt Wollscheid, Sjaastad & 
Tømte, (2015) finns det endast ett fåtal studier genomförda om digitala och analoga 
verktygs relation till lärande i den aktuella ålderskategorin och övriga studier med 
fokus på kunskap involverar främst universitets- eller collegestudenter, som kan 
antas ha kognitiva förutsättningar som skiljer sig från elever i grundskola. Enligt 
James & Engelhardt, (2012)  är det komplicerat att genomföra studier om hjärnans 
aktivering vid en lärandeprocess eftersom det skulle krävas kontrollgrupper som 
fråntogs stimuli som anses krävas för att stimulera en normal kognitiv utveckling.   
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6.3 Förslag på framtida studier 
Med nämnda forskningsrön och resultatet av min undersökning anser jag att 
implementerandet av datorer i undervisningen bör ske metodiskt och med eftertanke. 
Utifrån elevkommentarerna i studien ser jag möjligheter för klassrumsmiljön att 
rymma både digitala och analoga inslag så länge som det finns ett tydligt syfte med 
dessa. Om användningen av dator kan öka motivationen hos mindre 
studiemotiverade elever samtidigt som skrivande för hand befäster ny kunskap bättre 
finns det all anledning att kombinera dessa metoder. Resultatet av studien kan 
användas som grund för en utvärdering av användningen av datorn som 
anteckningsverktyg ur ett elevperspektiv. Vidare föreslås att studier genomförs i 
större skala där parametriska metoder kan bekräfta eller förkasta de resultat som 
uppnåtts med icke-parametriska metoder i studien.    
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Bilaga 1.1 Exit ticket 1. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Genom klyvöppningarna tar växten upp syre. 

  Genom klyvöppningarna tar växten upp vatten. 

  Växter använder druvsocker för att tillverka syre. 

  Växter använder druvsocker för att tillverka stärkelse. 

  Genom klyvöppningarna tar växten upp koldioxid. 

  Växter använder druvsocker för tillverka cellulosa. 

 

2. Vad	  är	  det	  som	  händer	  under	  fotosyntesen?	  Förklara	  med	  hjälp	  av	  orden	  som	  du	  lärt	  dig.	  
	  

 

 

 

 

	  
3. Vad	  har	  växter	  för	  fördel	  av	  sin	  fotosyntes	  och	  varför	  kan	  inte	  vi	  människor	  göra	  likadant	  

som	  växterna?	  Förklara	  med	  hjälp	  av	  orden	  som	  du	  har	  lärt	  dig.	  
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Bilaga 1.2 Exit ticket 2. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Mossor kan ta upp vatten genom sina rötter. 

  Alger kan inte ta upp vatten genom rötter. 

  Mossor har blommor och frön. 

  Ormbunkar kan ta upp vatten genom sina rötter. 

  Alger har stjälk och blad. 

  Ormbunkar har sporer. 

 

2a.	  Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Ormbunksväxter är de växter som funnits under längst tid på jorden. 

  Alger är de växter som funnits under längst tid på jorden. 

  Mossor är de växter som funnits under längst tid på jorden. 

 

2b.	  Motivera	  varför	  du	  valde	  det	  alternativ	  du	  valde	  på	  2a.	  
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Bilaga 1.3 Exit ticket 3. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Hanorganet hos en växt kallas för ståndare. 

  Vid pollinering så flyttas pollen från pistiller till ståndare. 

  Honorganet hos en växt kallas för ståndare. 

  Blommor lockar till sig insekter med hjälp av söt nektar. 

  Efter befruktningen bildar pistillen små pollenkorn. 

  Pollen är honceller som motsvarar djurens äggceller. 

 

2a. Varför är insekter så viktiga för blommor? 

Sant Falskt Påstående 

  Insekterna rengör blommorna från smuts. 

  Insekterna hjälper växterna att pollineras. 

  Insekterna hjälper till att sprida blommornas frukter. 

 

2b. Motivera varför du valde det alternativ du valde på 2a. Varför är just detta så viktigt för 
blommorna? Förklara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Bilaga 1.4 Exit ticket 4. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Bläckfisken är ett ryggradsdjur. 

  De första djuren som utvecklades på jorden kallas klockdjur. 

  De första djuren som utvecklades på jorden kallas urdjur. 

  Toffeldjur är ett slags urdjur. 

  Urdjuren förökar sig genom att lägga ägg. 

  Masken är ett ryggradsdjur. 

 

2a.	  Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Växter kan tillverka sin egen näring genom fotosyntes 

  Djurceller har cellvägg 

  Växter kan springa iväg och gömma sig om det kommer en fiende. 

 

2b.	  Använd	  dina	  svar	  från	  fråga	  2a	  och	  förklara	  vilka	  skillnader	  det	  finns	  mellan	  växter	  och	  
djur.	  
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Bilaga 1.5 Exit ticket 5. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Daggmasken andas med gälar. 

  Daggmasken andas genom huden. 

  Daggmasken andas med lungor. 

  Daggmasken föder levande ungar. 

  Daggmasken lägger ägg. 

  Daggmasken är tvåkönad. 

 

2a. Varför är daggmaskar bra för miljön? 

Sant Falskt Påstående 

  Daggmasken är en nedbrytare. 

  Daggmasken är en producent. 

  Daggmasken är mat för många. 

 

2b. Förklara varför daggmaskar är bra för miljön. Använd gärna dina svar från fråga 2a till hjälp. 
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Bilaga 1.6 Exit ticket 6. 
1. Kryssa	  i	  vad	  som	  är	  sant	  eller	  falskt	  i	  följande	  påståenden.	  

Sant Falskt Påstående 

  Daggmasken är en hermafrodit. 

  Daggmasken kan inte skilja ljus från mörker. 

  Daggmaskens mag- och tarmkanal finns i ena änden på masken. 

  Daggmasken saknar blodkärl. 

  Daggmasken har samma könsöppning för ägg som för spermier. 

  Daggmasken är tvåkönad. 

 

2a. Vad använder daggmasken sin gördel till? 

Sant Falskt Påstående 

  Den används för att smälta maten.  

  Det är här daggmaskens nervsystem (hjärna) finns. 

  Den används vid parning. 

 

2b. Förklara när och hur daggmaskens gördel används. Använd gärna dina svar från fråga 2a till hjälp. 
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Bilaga 2. Bedömningsmatris för exit ticket 

Bedömning E C A 

Kunskapskrav 
åk9 (Lgr11) 

Eleven 
har grundläggande kunskaper 
om evolutionsteorin och andra 
biologiska sammanhang och 
visar det genom att ge 
exempel och beskriva dessa 
med viss användning av 
biologins begrepp, modeller 
och teorier. 

Eleven 
har goda kunskaper 
om evolutionsteorin 
och andra biologiska 
sammanhang och 
visar det genom 
att förklara och visa 
på 
samband inom dessa 
med relativt 
god användning av 
biologins begrepp, 
modeller och teorier. 

Eleven har mycket 
goda kunskaper om 
evolutionsteorin och andra 
biologiska sammanhang 
och visar det genom 
att förklara och visa på 
samband inom dessa 
och något generellt 
drag med god användning 
av biologins begrepp, 
modeller och teorier. 

Tolkning av 
kunskapskrav 
och 
modifiering 
till aktuell 
uppgift 

Grundläggande kunskaper  

Eleven ger en enkel 
förklaring/motivering. 
Eleven använder något av de 
ämnesspecifika orden på ett 
*logiskt sätt i sin 
förklaring/motivering. 
 

Goda kunskaper 
Eleven ger en 
utvecklad motivering. 
Eleven använder 
några av de 
ämnesspecifika orden 
på ett *logiskt sätt i 
sin 
förklaring/motivering. 

Mycket goda kunskaper 

Eleven ger en mycket 
utvecklad motivering. 
Eleven använder 
flera/merparten av de 
ämnesspecifika orden på 
ett *logiskt sätt i sin 
förklaring/motivering. 
 

*De ämnesspecifika ord som ingår i elevens förklaring/motivering ska användas 
korrekt och ska anses relevanta för det aktuella sammanhanget. 
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Bilaga 3. Enkät 
 
1a. När mina lärare ska ha genomgång för oss i klassen vill jag helst att de skriver och ritar på 
tavlan (whiteboard). 

1. Nej, stämmer 
inte alls 

2. Stämmer ganska 
dåligt 

3. Vet inte/har 
ingen åsikt. 

4. Stämmer delvis 5. Ja, stämmer helt 

     

     

1b. Varför tycker du så? Motivera ditt svar:  

 

 

 
2a. När mina lärare ska ha genomgång för oss i klassen vill jag helst att de använder dator med till 
exempel en powerpointpresentation. 

1. Nej, stämmer 
inte alls 

2. Stämmer ganska 
dåligt 

3. Vet inte/har 
ingen åsikt. 

4. Stämmer delvis 5. Ja, stämmer helt 

     

     

2b. Varför tycker du så? Motivera ditt svar:  

 

 

     

3a. När jag ska anteckna vad läraren förklarar vid en genomgång vill jag helst skriva för hand med 
papper och penna. 

1. Nej, stämmer 
inte alls 

2. Stämmer ganska 
dåligt 

3. Vet inte/har 
ingen åsikt. 

4. Stämmer delvis 5. Ja, stämmer helt 

     

     

3b. Varför tycker du så? Motivera ditt svar:  

 

 

 
4a. När jag ska anteckna vad läraren förklarar vid en genomgång vill jag helst skriva på dator. 
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1. Nej, stämmer 
inte alls 

2. Stämmer ganska 
dåligt 

3. Vet inte/har 
ingen åsikt. 

4. Stämmer delvis 5. Ja, stämmer helt 

     

     

4b. Varför tycker du så? Motivera ditt svar:  
 

 

 

 
Tack för din medverkan! J  
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Bilaga 4. Statistisk analys Fakta och förståelse 
Ranks 

 klass N Mean Rank Sum of Ranks 

Lektion 4. 
Fakta 

klass 1 18 13,03 234,50 

klass 2 20 25,33 506,50 

Total 38   

Test Statisticsa 

 
Lektion 4. 

Fakta 

Mann-Whitney U 63,500 
Wilcoxon W 234,500 
Z -3,672 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,000 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

,000b 

a. Grouping Variable: klass 
b. Not corrected for ties. 

 

Ranks 
 klass N Mean Rank Sum of Ranks 

Lektion 2. 
Förståelse 

klass 1 18 16,00 288,00 

klass 2 21 23,43 492,00 

Total 39   

Test Statisticsa 

 
Lektion 2. 
Förståelse 

Mann-Whitney U 117,000 
Wilcoxon W 288,000 
Z -2,248 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,025 

Exact Sig. [2*(1-
tailed Sig.)] 

,043b 

a. Grouping Variable: klass 
b. Not corrected for ties. 
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Bilaga 5. Statistisk analys av enkät 
 

Frequencies 

 N 

2a. När mina lärare 

ska ha genomgång 

för oss i klassen vill 

jag helst att de 

använder dator med 

till exempel en 

powerpointpresentati

on - 1a. När mina 

lärare ska ha 

genomgång för oss i 

klassen vill jag helst 

att de skriver och 

ritar på tavlan 

(whiteboard) 

Negative 

Differencesa 
42 

Positive Differencesb 21 

Tiesc 22 

Total 

85 

a. 2a. När mina lärare ska ha genomgång för oss i 

klassen vill jag helst att de använder dator med till 

exempel en powerpointpresentation < 1a. När mina lärare 

ska ha genomgång för oss i klassen vill jag helst att de 

skriver och ritar på tavlan (whiteboard) 

b. 2a. När mina lärare ska ha genomgång för oss i 

klassen vill jag helst att de använder dator med till 

exempel en powerpointpresentation > 1a. När mina lärare 

ska ha genomgång för oss i klassen vill jag helst att de 

skriver och ritar på tavlan (whiteboard) 

c. 2a. När mina lärare ska ha genomgång för oss i 

klassen vill jag helst att de använder dator med till 

exempel en powerpointpresentation = 1a. När mina lärare 

ska ha genomgång för oss i klassen vill jag helst att de 

skriver och ritar på tavlan (whiteboard) 
 

Test Statisticsa 
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2a. När mina 

lärare ska ha 

genomgång för 

oss i klassen vill 

jag helst att de 

använder dator 

med till exempel 

en 

powerpointpres

entation - 1a. 

När mina lärare 

ska ha 

genomgång för 

oss i klassen vill 

jag helst att de 

skriver och ritar 

på tavlan 

(whiteboard) 

Z -2,520 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,012 

a. Sign Test 

 
 

Frequencies 

 N 

4a. När jag ska 

anteckna vad läraren 

förklarar vid en 

genomgång vill jag 

helst skriva på dator. 

- 3a. När jag ska 

anteckna vad läraren 

förklarar vid en 

genomgång vill jag 

helst skriva för hand 

med papper och 

penna. 

Negative 

Differencesa 
20 

Positive Differencesb 42 

Tiesc 22 

Total 

84 

a. 4a. När jag ska anteckna vad läraren förklarar vid en 

genomgång vill jag helst skriva på dator. < 3a. När jag 

ska anteckna vad läraren förklarar vid en genomgång vill 

jag helst skriva för hand med papper och penna. 
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b. 4a. När jag ska anteckna vad läraren förklarar vid en 

genomgång vill jag helst skriva på dator. > 3a. När jag 

ska anteckna vad läraren förklarar vid en genomgång vill 

jag helst skriva för hand med papper och penna. 

c. 4a. När jag ska anteckna vad läraren förklarar vid en 

genomgång vill jag helst skriva på dator. = 3a. När jag 

ska anteckna vad läraren förklarar vid en genomgång vill 

jag helst skriva för hand med papper och penna. 

 
 

Test Statisticsa 

 

4a. När jag ska 

anteckna vad 

läraren förklarar 

vid en 

genomgång vill 

jag helst skriva 

på dator. - 3a. 

När jag ska 

anteckna vad 

läraren förklarar 

vid en 

genomgång vill 

jag helst skriva 

för hand med 

papper och 

penna. 

Z -2,667 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,008 

a. Sign Test 
 

 
 

 
 

 
 

 


