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Sammanfattning/Abstract: 
 
Under ett arbetsområde inom fysik, atom- och kärnfysik, fick en klass i åk 9 jobba med ett 
läromedel som digitaliserats. Läromedlet var Fysik direkt från Sanoma utbildning. Efter 
avslutad undervisningsperiod genomfördes intervjuer med en särskilt utvald del av eleverna i 
klassen. Materialet från intervjuerna bildar underlag för studien. Utifrån de förutsättningar som 
gavs både från storleken på elevunderlag, tidigare forskning och författarens möjlighet till 
objektivitet, valdes fokus att riktas på hur eleverna upplevde det att använda ett digitalt 
läromedel jämfört med att använda papper, penna och tryckta böcker. 
	
En kvalitativ forskningsmetod har använts för studien, och då målet har varit att beskriva ett 
brett spektrum av elevers upplevelser av vissa fenomen så lämpade sig fenomenografi som 
analysmetod. En fenomenografisk studie bygger oftast på halvstrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att intervjuerna inleds på samma sätt, men utifrån svar som ges kan intervjuerna 
utvecklas i olika riktning. Intervjuerna spelades in, transkriberades och har sedan bearbetats för 
att skapa en rad olika kategorier av elevers upplevelser.  
 
Kategoriseringen av elevernas upplevelser visar bland annat att eleverna upplever de praktiska 
aspekterna av att ha läromedel digitaliserade som positivt. Däremot finns en rad av tekniska 
utmaningar att ta itu med. Den del av digitaliseringen som eleverna upplever sig nöjdast och 
tryggast med är att utföra och lösa uppgifter digitalt, medan steget till att eleverna ska uppleva 
en trygghet med att genomföra prov digitalt är desto lägre.  Även elevers upplevelse av att läsa 
och skriva digitalt kontra på papper analyseras. Elevers upplevelse av sin inlärning stämmer i 
mycket med den forskning som finns att tillgå. Dock visar de praktiska aspekterna av att ha 
digitalt material att flera aspekter måste tas i beaktande när man väljer distributionsform.   
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1. Introduktion och syfte 
	
Till höstterminen 2017 fick den skola som jag skulle genomföra min VFU 
(verksamhetsförlagda utbildning) på erbjudande om att prova att använda ett nytt digitalt 
läromedel i fysik, Fysik direkt från Sanoma utbildning. Denna möjlighet har utnyttjats och har 
mynnat ut i det arbete som nu följer. En klass i åk 9 fick testa att använda det digitala läromedlet 
för ett arbetsområde inom fysik fullt ut, för att sedan intervjuas om deras upplevelser av att 
jobba på detta vis.  
 
Många läromedelsförlag satsar stort på att digitalisera sina material och att ligga i ”framkant”. 
Lärare och i slutändan skolledning fattar beslut om, och i vilken utsträckning, man ska satsa på 
digitala läromedel. I många fall landar beslutet i en ekonomisk fråga. Risken finns att skolor 
backar då man måste betala en licens varje år. Läromedel köpta i pappersformat försvinner inte 
för att ett läsår tar slut, men de uppdateras inte heller som digitala läromedel kan göra. För att 
fatta ett klokt beslut så är det rimligt att även involvera eleverna i processen: vilka upplevelser 
och åsikter har de? Intresset av att veta mer om elevers upplevelser och inställningar har lett 
fram till de frågeställningar som studien kommer att bygga på.  
 
Det finns begränsat med forskning när det kommer till digitala läromedel, elevers upplevelser 
att använda dessa och andra digitala verktyg, samt digitala arbetssätt inom fysik. Forskningen 
är begränsad särskilt när en kombination av de olika områdena eftersöks. De digitala 
arbetssätten i den svenska skolan är högaktuellt och varit det under stor del av 2000-talet, men 
är också under ständig förändring – vilket innebär att en hel del forskning inom området snabbt 
blir inaktuell. Kontinuerligt måste nya studier göras för att ha relevant forskning som gäller här 
och nu. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
	

2.1. Digitalisering i den svenska skolan 
Att många skolor under det senaste decenniet valt att satsa på digitala verktyg för sina elevers 
undervisning är allmänt känt och kan ses som en naturlig utveckling av skolan då elever ska 
göras redo för samhället som alltmer bygger på digital teknik. Detta finns uttryckt i 
grundskolans läroplan, där det bland annat står: 	
  

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet,  
med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb  
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktiga. (Skolverket 2017, s.9) 

  
samt 
  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 
- kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning,  
skapande, kommunikation och lärande. (Skolverket 2017, s. 13) 

		
Enligt den forskningsöversikt över digitaliseringen inom den svenska skolan som framtagits åt 
utbildningsutskottet framkommer det att Sverige ligger i topp gällande tillgången till digital 
teknik inom skolan. Dock så ligger Sverige inte lika långt framme gällande användandet av 
detsamma. I detta avseende har exempelvis våra grannländer kommit längre 
(Utbildningsutskottet 2016, s. 13). Under bara de tre åren från 2012 till 2015 har man kunnat 
observera en ökning av både användande och tillgång till digital hårdvara (exempelvis datorer 
och läsplattor). I samtliga ämnen har man kunnat se en ökning av IT-användning, speciellt för 
elever i åk 7-9. Under samma period har tillgången ökat från 3,0 till 1,8 elever per dator eller 
läsplatta (Skolverket 2016). Att som elev ha tillgång till en egen dator både under och efter 
skoltid har visat sig värdefullt av flera anledningar. Dels så använder elever med egen dator 
eller iPad den i högre utsträckning än elever som måste låna en enhet, vilket också innebär att 
lektionstid inte behöver läggas på att låna en digital enhet. Och dels har det framkommit att 
elever med tillgång till personlig dator eller iPad är mer varsamma med den än elever som var 
tvungna att låna vid behov, (Tallvid 2010; Utbildningsutskottet 2016, s.14). 
  
Som nämndes i inledningen finns det en del forskning på användande av olika digitala verktyg, 
men mindre direkt om digitala läromedel, en observation som även styrks av 
utbildningsutskottets forskningsöversikt (Utbildningsutskottet 2016, s.18). I en rapport från 
Lärarnas riksförbund framkommer det att lärare i stort är positiva till användandet av digitala 
läromedel, men att de som finns att tillgå håller för låg kvalitet. Införande av digitala läromedel 
eller verktyg utan eftertanke skapar i sig inga positiva förändringar. Lärarna som tillfrågats i 
studien beskriver hur de i stor utsträckning själva gör sina digitala läromedel, just för att det 
saknas bra färdiga digitala läromedel i deras ämnen. Det kan vara förståeligt när man ser hur 
lite resurser som under 2015 avsattes för läromedel till elever i grundskolan, i genomsnitt 
satsades det under år 2015 700 kr/elev på läromedel, varav 35 kr gick till digitala programvaror, 
(Lärarnas Riksförbund 2016, ss. 7 & 10; Utbildningsutskottet 2016, ss. 5, 7 & 18). 
 

2.2. Elevers upplevelse av att arbeta med digitala läromedel och verktyg 
En viss mängd forskning om hur elever upplever att det är att jobba med digitala läromedel och 
verktyg i allmänhet går att finna. Framför allt i rapporter från skolverket och i den 
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forskningsöversikt beställd av utbildningsutskottet under 2016. Mer om vad som framkommer 
i dessa texter finns beskrivet nedan.  
  
I Falkenberg gjordes redan 2007 en satsning på en-till-en-undervisning (en dator - en elev), en 
satsning som har följts och granskats noga. Tallvid sammanfattar i en rapport om projektet 
några av de upplevelser som eleverna uttryckte. Eleverna gav främst positiv respons, så som att 
de upplevde att lektionerna blev lättare och roligare. Tillgången till datorn bidrog till att 
eleverna hade ordning på sina anteckningar och att de i högre utsträckning gjorde hemarbeten, 
(Tallvid 2010, s. 17). Den främsta fördelen som eleverna i undersökningen uppgav var att 
motivationen för skolarbete ökade (Tallvid 2010, s. 20). Ökad motivation hos eleverna är också 
det som såväl lärare och elever i flera andra undersökningar betonar när det kommer till arbetet 
med digitala verktyg (Fleischer 2013, s. 27; Bruun 2015, s. 20 m.fl). Dock visar en 
undersökning att färre lärare upplever att digitala verktyg verkar motiverande för eleverna 2015 
än vad det gjorde bara tre år tidigare, år 2012 (Skolverket 2016, s. 88). 
  
De nackdelar som eleverna uttrycker sig uppleva med användningen av digitala verktyg enligt 
Tallvids rapport var att en del andra använder datorn till annat än skolarbete under lektionstid, 
samt att det vara jobbigt att hela tiden ansvara för en egen dator (Tallvid 2010, s. 49).  Störd 
studiero på grund av exempelvis sms och sociala medier var något som kom fram även i 
skolverkets IT-uppföljning, men till skillnad från Tallvids rapport, så angav 14% av eleverna 
att de upplevde sin egna användning som störande. I samma undersökning uppgav 63% av 
lärarna att studieron påverkades negativt av elevers användande av bland annat sociala medier, 
(Skolverket 2016, s.86). 
  
En annan negativ aspekt som många elever upplever i samband med användning av digitala 
läromedel och verktyg är att internetuppkopplingens kapacitet inte är tillräcklig 
(Utbildningsutskottet 2016, s. 11). Hela 60% av eleverna i åk 7-9 har någon gång känt sig 
stressade över en krånglande dator eller platta, 6 % av eleverna i samma åldersspann känner 
denna stress på daglig basis (Skolverket 2016, s. 47). 
  
Flera undersökningar har visat att elevers självförtroende och upplevda kompetens inom digital 
användning står i relation till deras studieresultat (Fleischer 2013, s. 28; Utbildningsutskottet 
2016, s.23). Dock finns få studier som med säkerhet kunnat belägga att förbättrade 
resultat/betyg har uppnåtts efter användning av digitala läromedel, framför allt för att det är 
svårt att isolera effekterna av ett digitalt läromedel i en lärandesituation (Utbildningsutskottet 
2016, ss. 6 &10). 
  
I skolverkets senaste IT-uppföljning noteras det att elevernas självupplevda IT-kompetens inte 
längre ökar, den ligger dock kvar på en hög nivå. Eleverna upplever att de kan behärska många 
olika typer av programvaror, så som ordbehandlingsprogram, presentationsprogram och att 
söka information på internet. Sämst upplever eleverna att de är på att behärska kalkylprogram, 
(Skolverket 2016, s. 5; Utbildningsutskottet 2016, ss. 16-17). 

 
2.3. Vad skiljer när elever läser en text digitalt? 

Vad finns det för skillnader med att läsa en text som är tryckt på papper jämfört med att läsa 
texten på en skärm? Forskning på området visar framför allt på fördelar för den tryckta boken, 
alternativt att pappersutskriften kan jämställas med skärmläsning. I dagsläget finns alltså få 
belägg för att läsning på exempelvis dator eller iPad skulle vara bättre för elevers lärande än att 
läsa på papper. 
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Rasmusson redovisar i sin avhandling om digitalt läsande några skillnader mellan den fysiska 
boken och den digitala när det kommer till läsförståelse av texten. Bland annat så trycker hon 
på att den övervägande forskningen, inklusive hennes egen stödjer att elever visar på något 
bättre läsförståelse vid användning av fysiska böcker jämfört med att läsa digitalt. Detta gäller 
framför allt när det kommer till läsning av längre faktatunga texter, (Rasmusson 2014, s. 51). 
  
Fleischer har i sin studie undersökt elevers upplevelse av att läsa stora mängder text på dator, 
och fått signaler om att de framförallt upplever svårigheter med detta. I form av fysiska 
symptom som huvudvärk och trötta ögon, men även en begränsad frihet. Friheten består i att 
kunna bläddra och anteckna mer fritt i materialet som papper ger, samt att man kan sitta 
bekvämare i en soffa eller säng och läsa om man inte läser på dator, (Fleischer 2013, ss. 77-78).  
  
Det som för den nuvarande elevgenerationen hämmar läsförståelsen av digitala texter kan vara 
de kognitiva resurser som läsningen innebär, i form av scrollning och klickande, om läsning 
sker på papper läggs istället dessa resurser till att skapa mening åt texten. För den framtida 
elevgenerationen skulle dock detta kunna bli mer av en automatiserad process då de digitala 
verktygen blir allt mer naturliga redskap från tidig ålder, så som den tryckta boken är för dagens 
elevgeneration, (Rasmusson 2014, s. 68; Utbildningsutskottet 2016,  s. 29). 
  
Enligt en PISA-studie från 2009 som Diaz hänvisar till, framkommer det att elever skulle ha en 
högre läsförståelse vid läsning av digitala texter än text i pappersformat. Detta kopplas framför 
allt till att dagens generation av elever har en allt högre datorvana än tidigare generationer, 
(Diaz 2012, s. 86). 

 
2.4. Att föra anteckningar med digitala och analoga verktyg 

En hel del studier finns angående att skriva och föra anteckningar för hand respektive med 
digitala verktyg. Flertalet studier bygger på barn i de lägre årskurserna eller studenter på 
universitetsnivå, alltså inte ungdomar i 15-års åldern som den här studien kommer att bygga på. 
Några paralleller går dock att dra till dessa studier, därför kommer ändå en del av denna 
forskning att belysas nedan. 
  
Studier som på något sätt belyser åk 7-9-elevers upplevelser av att föra digitala anteckningar 
visar på en överlag positiv bild. Exempelvis så uppskattar elever att skriva anteckningar på 
dator av flera anledningar. Det sparar tid, blir snyggt och håller ordning, (Fleischer 2013, s. 78). 
Stavningskontroll och snyggare texter är ytterligare fördelar som elever uttryckt för att använda 
dator framför papper och penna (Elofsson 2016, s. 8). Utbildningsutskottets översikt belyser 
ökat självförtroende hos elever, då vissa elevers brokiga handstil kan ersättas i skapandet av en 
fin produkt (Utbildningsutskottet 2016, s. 22). 
  
En en-till-en-satsning inom förskolan som Diaz hänvisar till gick ut på att barnen skulle lära sig 
skriva och läsa med hjälp av iPads, vilket ledde till kraftiga diskussioner. Diaz understryker att 
många var positiva, men av de som var negativa till satsningen var vuxna, medans barn och 
ungdomar som tillfrågades till största del ansåg att satsningen var en bra och modern idé, (Diaz 
2012, s. 108).  
  
I en studie av Mueller och Oppenheimer visas att studenter som gjort anteckningar för hand 
minns och förstår anteckningarnas innehåll bättre än elever som förde anteckningarna digitalt. 
De menar på att studenter antecknar mer digitalt än vad de förmår att göra på samma tid för 
hand. Eftersom det enligt forskarna är besvärligare att anteckna mycket för hand, medför det 
att studenten i fråga direkt bearbetar det material som hen för anteckningar på för att ta ut det 
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viktigaste. I och med den direkta bearbetningen av stoffet har man ett försprång i inlärningen, 
(Mueller & Oppenheimer 2014). 
	

2.5. Införande av digitala prov 
Att elever i den svenska skolan idag kommer att behöva vänja sig vid att skriva prov i digital 
form ser ut att vara ett faktum. Framför allt när man kommer till de nationella proven. Enligt 
den nyligen utgivna lagrådsremissen från utbildningsdepartementet, så finns målsättningen att 
under skolverkets ledning bedriva försöksverksamhet med digitala nationella prov under 
perioden 2018 till 2021. År 2022 hoppas man på att digitala prov ska vara införda i full skala i 
samtliga ämnen och årskurser som har nationella prov, (Utbildningsdepartementet 2017, ss. 48-
49). 
  
Både i samband med publiceringen av ovan nämnda lagrådsremiss samt till den 
forskningsöversikt från utbildningsutskottet, som även tidigare har refererats till, har 
genomgång av forskning och aktuella studier gjort i stor omfattning. I de båda texterna 
framkommer både fördelar och nackdelar med införande av digitala prov i allmänhet och 
digitala nationella prov i synnerhet. Majoriteten av argument visar dock på fördelar med 
införande av digitala prov. Stort fokus ligger på vilka fördelar framför allt införande av digitala 
nationella prov skulle ha för lärare, naturligtvis viktigt och relevant, men här väljs att framför 
allt presentera de argument som framkommer ur ett elevperspektiv. 
  
Studier har gjorts där man jämfört elevers resultat när de skrivit pappersprov respektive 
datorbaserat prov och kommit fram till att rent resultatmässigt är det ingen skillnad hur proven 
skrivs. Utifrån elevens perspektiv pekar båda texterna på att digitala prov är motivations- och 
koncentrations-höjande, (Utbildningsdepartementet 2017, s. 35; Utbildningsutskottet 2016, s. 
29).  
  
De få nackdelar eller snarare svårigheter som berörs är bland annat, att även om många 
ungdomar idag har hög datorvana, så har inte alla elever det (Utbildningsutskottet 2016, s. 29). 
En annan svårighet som tas upp är att i och med digitalisering uppstår nya säkerhetsrisker, 
exempelvis ökad risk för fusk i och med tillgång till internet (Utbildningsdepartementet 2017, 
s. 34). 
	

2.6. Frågeställningar 
Utifrån de förutsättningar som gavs till undervisning av det digitala läromedlet samt tillgänglig 
tidigare forskning formulerades följande forskningsfrågor.  
	 

• Hur upplever elever det är att läsa ett läromedel digitalt och inte i pappersformat? 
• Hur upplever elever att det är att lösa uppgifter digitalt som lärare har uppsikt över? 
• Hur upplever elever det är att föra anteckningar i en digital plattform istället för med 

papper och penna? 
• Hur upplever elever att det är att skriva prov digitalt respektive på papper? 
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3. Metod 
	

3.1. Metodval och motivering 
Undersökningens syfte är att söka elevers uppfattningar om att använda ett digitalt läromedel i 
olika former. Med denna utgångspunkt har valet gjorts att använda en kvalitativ metod för 
datainsamling. Ett exempel på kvalitativ forskning är att man vill visa hur en situation eller 
miljö tolkas genom de deltagandes ögon (Bryman 2008, s. 376; Larsson 1986, s. 8). Deltagarna 
är exempelvis de som intervjuas i studien. I denna studie önskas att ett brett spektrum av elevers 
upplevelser och uppfattningar beskrivs för några enskilda fenomen. Då lämpar sig framför allt 
fenomenografi som analysmetod. Larsson sammanfattar analysmetoden att visa hur ett 
fenomen uppfattas snarare än hur det verkligen är (Larsson 1986, s. 13). En längre redogörelse 
för fenomenografi som forskningsansats följer i kommande stycke. 
	

3.1.1. Fenomenografi 
	

”Avsikten med fenomenografiska studier är att beskriva den variation av 
uppfattningar som en bestämd population företräder beträffande något fenomen i 

omvärlden” (Uljens 1989, s. 81). 
	
En och samma elev/person kan också ge uttryck för en rad olika uppfattningar, samtliga av dess 
ska redovisas i en fenomenografisk studie (Larsson 1986). Dahlgren och Johansson redogör för 
att alla människor uppfattar fenomen på olika sätt beroende på bakgrund och erfarenheter, det 
finns dock endast ett begränsat antal sätt som fenomen kan beskrivas på. Att finna detta 
begränsade antal sätt som är kvalitativt skilda från varandra är fenomenografins kärna, vilket 
kan benämnas som utfallsrummet, och delas in i olika skilda kategorier, (Dahlgren & Johansson 
2009). Att formulera dessa kategorier är en stor del av databearbetningen för denna studie. 
	
Kategorierna som formuleras i en fenomenografisk studie har ett inbördes förhållande till 
varandra. Uljens belyser tre olika system som kan beskriva detta förhållande, det horisontala, 
vertikala samt hierarkiska. Det horisontella systemet kommer i analysen visa sig vara det 
lämpligaste för utfallet av denna undersöknings uppfattningar. Det är också det som är det mest 
förekommande allmänt i fenomenografiska studier. Det horisontala systemet innebär att alla 
urskilda kategorier är jämbördiga med varandra, men kvalitativt skilda från varandra, (Uljens 
1989, ss. 46- 51).  
 
För att säkerställa att få så stor spridning av uppfattningar som möjligt, vilket är ett av syftena 
med den fenomenografiska ansatsen, så är det inte alltid lämpligt att vila mot slumpmässigt 
urval när intervjuer ska genomföras (Larsson 1986, s. 29). För förståelse av hur urvalet gått till 
i denna undersökning, se nedan 3.2.3. Undersökningens urval. 
	
Intervjuer är vanligtvis basen för datainsamling i en fenomenografisk studie. Antal intervjuer 
ska vara tillräckligt många för att täcka alla tänkbara uppfattningar. Önskvärt är att uppnå 
mättnad för sitt intervjuunderlag, det vill säga att genomföra intervjuer tills det att det inte längre 
framkommer uppfattningar som påverkar kategorierna. Vid för stort intervjuunderlag finns 
dock risken att databearbetningen tar för lång tid, vilket av tidsbrist riskerar att analysen görs 
ytligt. Gör man istället för få intervjuer är risken att man inte får med alla tänka uppfattningar. 
Man bör ha i beaktande att den risken alltid finns, oavsett hur många intervjuer man gör, men 
möjligheten att täcka alla uppfattningar ökar ju fler intervjuer som genomförs. Vanligt i 
fenomenografiska undersökningar så varierar antalet intervjuer mellan 20 och 50 st, (Larsson 
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1986, ss. 30-31). Mer information om intervjuerna, planering och genomförande finns att läsa 
i avsnitt 3.3. Kvalitativa intervjuer. 
	
Fenomenografi som analysmodell och hur kategorierna för denna undersökning framtagits 
beskrivs i avsnittet 3.4 Fenomenografi som analysmodell. 
 

3.2. Förberedelser 
Undersökningens syfte är att beskriva hur elever upplever att det är att arbeta med ett digitalt 
läromedel i ett arbetsområde inom fysik. Då eleverna inte tidigare har jobbat med digitala 
läromedel i ämnet fysik eller NO i stort så krävdes det först att de fick göra detta innan några 
intervjuer kunde genomföras. I följande avsnitt beskrivs hur det digital läromedlet var utformat, 
hur undervisningen övergripande planerades och genomfördes, samt vilka övriga förberedelser 
som krävts innan intervjuerna kunde genomföras. I samband med min VFU 
(verksamhetsförlagda utbildning) höstterminen 2017 genomförs både undervisningen med det 
digitala läromedlet samt intervjuerna med eleverna. 
	

3.2.1.  Det digitala läromedlets utformning 
Det digitala läromedlet som användes i undervisningen, Fysik direkt från Sanoma utbildning, 
var i flera avseendes likt läromedlet i pappersformat som eleverna haft sedan tidigare. I texten 
som följer beskrivs både på vilket vis det digitala läromedlet och pappersboken var lika, men 
också vad som skiljer dem åt. Avslutningsvis nämns några funktioner som saknades av både 
lärare och elever i det digitala läromedlet. Fokus ligger på att beskriva text, uppgifter och 
anteckningsmöjligheter, då forskningsfrågorna är inriktade på dessa moment. 
 
Faktatexten som eleverna fick tillgång till är densamma i pappersboken som i det digitala 
läromedlet. I den digitala plattformen kunde dock eleverna bestämma om de ville ha all text 
löpande eller uppdelade i kortare stycken som de fick bläddra mellan. Området som eleverna 
arbetade med, atom- och kärnfysik, var i läromedlet uppdelat i fem delområden. Varje 
delområde hade en egen separat del i det digitala läromedlet. För att läsa texten kopplade till de 
olika delområdena var man tvungen att klicka sig fram. Möjlighet till att få texten uppläst fanns 
också. 
 
Till det aktuella kapitlet, i detta fall atom- och kärnfysik, fanns en ordlista som man när som 
helst kunde klicka fram i marginalen. Ordlistan förklarade relevanta begrepp för avsnittet. 
Denna ordlista fanns inte i pappersboken. Videoklipp fanns också som komplement till 
texterna. Dock hade inga videoklipp skapats till avsnittet för atom- och kärnfysik, så detta 
användes inte i undervisningen kopplad till denna studie. 
 
I pappersboken fanns det övningsuppgifter till varje delområde, samt i slutet av kapitlet för att 
sammanfatta allt. Facit till frågorna fanns längst bak i boken. Exakt samma uppgifter fick 
eleverna tillgång till i det digitala läromedlet. Åtkomst till facit fick eleverna först när de svarat 
på uppgifterna och skickat in sina svar. I den digitala versionen av läromedlet hade både 
eleverna och lärare möjlighet att följa vilka uppgifter som var genomförda, vad som svarats och 
hur det gått. Genom en knapptryckning kunde eleven få upp en översikt av kapitlet. Genom 
färgkodning kunde man få en överblick av uppgifterna. Exempelvis grått - ej genomförd 
uppgift, rött – fel svar, grönt – rätt svar.  
 
Möjlighet till att skapa och spara anteckningar i programmet fanns. Till varje anteckning kunde 
man sätta en rubrik. Genom rubriksättningen underlättade det att hitta bland alla anteckningar. 
Elevers anteckningar var privata och kunde inte ses av lärare.  
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En enklare meddelande-funktion fanns också inbyggt i programmet. Denna funktion kunde 
användas i kommunikation mellan elev och lärare, ej mellan elever. Några exempel när det 
användes i den aktuella undervisningen var för att informera om läxor, prov, ge feedback till 
elever och vidarebefordra lektionsanteckningar. 
 
Några begränsningar i det digitala läromedlet upplevdes vid användning av såväl lärare som 
elever. Möjligheten för lärare att ge formativ bedömning och kommentera elevers svar på 
övningsuppgifter i programmet var begränsad. Meddelande-funktionen användes vid ett antal 
tillfällen för detta syfte. Det var dock tidskrävande och opraktiskt då elevsvar och kommentarer 
från lärare hamnade på olika ställen. Möjligheten att kunna se flera olika delar samtidigt 
saknades, exempelvis att ha uppe övningsuppgifter samtidigt som man kom åt faktatexterna. 
 
Att kunna jobba mer med både text och anteckningar hade varit önskvärt. Exempelvis 
möjligheten att stryka under och göra markeringar i faktatexten. I anteckningsdelen kunde man 
inte ändra typsnitt, rita eller skriva specialtecken – detta saknades så mycket att flertalet elever 
valde att göra anteckningar i andra program. 	
		

3.2.2. Undervisning 
Undervisningen planerades och genomfördes för en klass i åk 9 som alla just fått ett personligt 
digitalt arbetsverktyg i form av en iPad. Arbetsområdet som behandlades var atom- och 
kärnfysik. Jag hade själv huvudansvaret för undervisningen, men den planerades i mycket nära 
samarbete med elevernas ordinarie lärare. Ordinarie lärare är rutinerad med mer än 20 års 
erfarenhet. Läraren känner också eleverna väl och vet hur deras NO-undervisningen sett ut 
under stor del av grundskolan och framför allt från åk 7.  
 
Det digitala läromedlet som eleverna använde sig av var Fysik Direkt från Sanoma utbildning. 
Eleverna var sedan tidigare bekanta med läromedlet i pappersformat (Pålsson 2011) och 
upplägget i den digitala versionen var på många sett likt pappersversionen. Den digitala 
versionen av läromedlet släpptes i augusti 2017, vilket också var då undervisningen påbörjades. 
Första lektionen ägnades helt åt att lära känna den digitala plattformen, för att undvika 
frågetecken i största möjliga mån framöver.  
 
Utgångspunkten var att planera en lektionsserie så lik den som eleverna sedan tidigare vara 
vana och bekanta med, exempelvis när det kom till hur vi arbetade med texterna, tillhörande 
uppgifter och laborationer. Det som framförallt skulle skilja var att läromedlet var digitaliserat. 
Ordinarie lärare var också med på samtliga lektioner och kunde på så vis även i realtid styra att 
upplägget följde planeringen. 
 
Det fanns tre funktioner i det digitala läromedlet som vi i undervisningen framför allt 
fokuserade på och som forskningsfrågorna till denna studie kom att fokusera på. Dessa 
funktioner var att läsa faktatexter om atom- och kärnfysik, att lösa tillhörande uppgifter samt 
att föra anteckningar i programmet. Texterna lästes både högt i helklass samt individuellt av 
eleverna både på lektionstid och hemma.  
 
Till alla delområden fanns det uppgifter att lösa, vilket det uppmuntrades till att göra på 
lektioner, i läxor samt som repetition till det avslutande provet. I det digitala läromedlet så 
kunde eleverna även göra egna anteckningar, vilket bland annat utnyttjades när vi läste 
läromedlets texter i helklass och gemensamt formulerade kortare sammanfattningar på det vi 
gått igenom. Eleverna uppmuntrades också till att efter genomgång läsa vissa texter själva och 
göra egna sammanfattande anteckningar.  
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Arbetsområdet avslutades med ett skriftligt prov. Sanoma Utbildning hade utformat ett prov för 
arbetsområdet, men ännu inte digitaliserat det. För att ge eleverna möjlighet att genomföra hela 
arbetsområdet digitalt, digitaliserade jag själv provet i en Excelfil. Vid provtillfället fick varje 
elev själv bestämma om de skulle göra provet på papper eller digitalt.   
 

3.2.3. Etiska överväganden 
Valet av metod, att samla data genom intervjuer, medförde en del forskningsetiska 
överväganden. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och fyra huvudkrav har följts 
(Vetenskapsrådet 2002). Det vill säga: 

1. Informationskravet – Syftet med forskningen och information om att deltagandet är helt 
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan några konsekvenser.  

2. Samtyckeskravet – Deltagarna bestämmer själva på vilka villkor de deltar i 
undersökningen. Exempelvis kan en deltagare acceptera att intervjuas men inte att det 
spelas in. Samtycke från föräldrar krävs ifall deltagarna är under 15 år.     

3. Konfidentialitetskravet – Deltagandet i undersökningen är helt anonymt. Material i form 
av inspelade intervjuer och enkäter förvars så att obehöriga inte kan komma åt det. 

4. Nyttjandekravet – Den insamlade data kommer endast användas i forskningssyfte. 
 
Information om ovanstående fyra huvudkrav gavs till eleverna vid flera tillfällen, dels i helklass 
innan påbörjad undervisning, och dels individuellt både vid urval då elever frågades om de vill 
ställa upp på intervju samt vid intervjutillfället.  
 
Eftersom eleverna som intervjuades var 14–15 år, behövdes i vissa fall samtycke från 
föräldrarna. Under ett föräldramöte gavs därför muntlig information om studien. De föräldrar 
som inte var närvarande vid mötet fick skriftlig information hemskickad, se bilaga 1.   

 
3.2.4. Undersökningens urval 

Eleverna i den aktuella klassen fick svara på en fråga om deras helhetsupplevelse av att arbeta 
med läromedlet digitalt jämfört med i pappersformat. Svaret gav de genom ett kryss på en 
obruten skala som sträckte sig från mycket sämre, via ingen skillnad till mycket bättre. 
Möjlighet till att skriva en kommentar gavs också för de som önskade. Se bilaga 2. Totalt 
svarade 26 elever på enkäten. Att tre elever inte svarade berodde på frånvaro under lektionerna 
när enkätundersökningen genomfördes. 

 
Målet var att intervjua 15 elever om så många ville ställa upp, detta i hopp om att få en bra 
balans av material att analysera och spektrum av upplevelser. Utifrån enkätsvaren skapades tre 
grupper. I den första gruppen placerades de fem elever som var mest negativt inställda till det 
digitala läromedlet. I den andra gruppen de fem elever som var mest positiva. Övriga elever 
slumpades ut och, de fem första tillfrågades om de ville ställas upp på intervju. Då någon elev 
inte ville medverka eller var sjuk då intervjutillfället skulle äga rum, tillfrågades elever efter 
den reservlista som skapats.  
 
Eleverna fick själva välja om de skulle skriva provet på papper eller digitalt. När urvalet utifrån 
enkäterna gjorts, säkerställdes det att det fanns minst 5 elever som valt att skriva digitalt och 5 
på papper. Detta hade inträffat, så några ytterligare korrigeringar i listan behövde inte göras. 

 
3.3. Kvalitativa intervjuer 

Den vanligaste formen av fenomenografisk datainsamling är genom halvstrukturerade 
intervjuer (Marton & Booth 2000, s. 171; Dahlgren & Johansson 2009, s. 126), vilket också 
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tillämpas i denna undersökning. Med halvstrukturerad intervju menas att samtliga intervjuer 
inleds med samma fråga, men utifrån den intervjuades svar blir följdfrågorna olika.  
 
Intervjumallen som användes kan ses i sin helhet i bilaga 3. Den utformades i stor utsträckning 
före undervisningens genomförande utifrån redan kända teoretiska grunder. En del ändringar 
krävdes dock utifrån utfallet av undervisningen och hur vi i slutändan kunde använda oss av 
det nya digitala läromedlet. 
 
Som Dahlgren och Johansson poängterar är det av stor vikt att fenomenografiska intervjuer 
spelas in för att sedan transkriberas, så att analysarbetet kan göras på ett grundligt och 
tillförlitligt sätt (2009, s. 126).  
 
Samtliga 15 intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades senare. Intervjuerna 
var mellan 12 och 22 minuter och genomfördes efter det att arbetsområdet var helt avslutat för 
eleverna. I två perioder med ca två veckors mellanrum genomfördes intervjuerna. Glappet 
mellan intervjuperioderna berodde på att eleverna i fråga var iväg på prao under en vecka. 
Intervjuerna genomfördes under lektionstid i samråd med den för lektionen undervisande 
läraren.  
 

3.4. Fenomenografi som analysmodell 
I detta avsnitt beskrivs vägen från transkribering till kategorisering. I stor utsträckning har den 
fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och Johansson formulerat följts. Det är en metod 
i sju steg, där framför allt de första sex stegen har följts (Dahlgren & Johansson 2009, ss. 127-
131). Nedan benämns vad Dahlgren och Johannson valt att döpa de olika stegen till följt av en 
beskrivning av denna undersöknings tillvägagångssätt. 
	

1. Bekanta sig med materialet  
Efter första transkribering läses hela materialet på ca 125 sidor igenom, och under denna 
process reduceras innehållet till 100 sidor genom att ta bort innehåll som är irrelevant för 
studien. Intervjuerna var uppdelade i fyra delar, och intervjumaterialet valdes att också att 
separeras i dessa fyra separata delar för att ytterligare kunna bekanta sig med materialet. 
 

2. Kondensation 
Går åter igen igenom hela intervjumaterialet med elevers upplevelser i åtanke.  Urskiljer 
och klipper ut de passager och citat som är kopplade till elevers upplevelser. Skriver ut 
alla citat, varje del får en egen färg, för att i detta skede göra det lättare för mig att hitta 
tillbaka i intervjumaterialet om nödvändigt. Varje elev har också fått ett eget nummer, 
varje citat är markerat med elevens nummer också för att kunna backa om nödvändigt. 
Detta rekommenderar även Dahlgren och Johansson att man gör (2009, s. 129). 

 
3. Jämförelse  

Jämför de olika citaten och letar efter likheter och skillnader dem emellan. Ställer alla 
citat, från samtliga fyra delar, mot varandra.  
 

4. Gruppering 
Variationerna som åskådliggjordes i steg 3 grupperas i olika högar. I ett första skede inom 
de fyra olika huvudkategorierna som först formulerades, för att sedan finna undergrupper 
inom huvudkategorierna. 
 

5. Artikulera kategorierna  
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Undergrupperna från steg 4 bearbetas på nytt, med fokus på att finna likheter i varje grupp. 
Dessa grupper blir skelettet till undersökningens underkategorier. Detta beskriver 
Dahlgren och Johansson som en kritisk del i analysen, eftersom forskaren i fråga här drar 
gränsen mellan olika uppfattningar (2009, s. 130). Steg 3 till 5 upprepas flera gånger bland 
annat för att få ner antalet kategorier. 
 

6. Namnge kategorierna  
Beteckningar för de framtagna kategorierna formuleras – det som kan läsas som 
förklarande underkategorier i avsnitten 4.1.1-4.1.5.  

 
7. Kontrastiv fas  

I detta sista steg ska samtliga citat i alla formulerade kategorier åter granskas. Dahlgren 
och Johansson beskriver att detta moment ofta leder till att antalet kategorier reduceras 
till ett mindre antal, då det inte är tillåtet att en passage ryms i flera kategorier (2009, s. 
130). I den aktuella analysen frångicks detta något. Vid granskning av citaten 
formulerades istället något fler antal kategorier, i syfte att åskådliggöra elevernas 
upplevelser på ett mera kraftfullt och tydligt sätt. 
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4. Analys och resultat 
	

4.1. Kategorisering elevers upplevelse av användning av digitalt läromedel och 
verktyg 

Utfallet av den fenomenografiska analysen av intervjuerna har lett till en uppdelning i 5 
huvudkategorier, 4 stycken direkt kopplade till forskningsfrågorna, den femte kategorien mer 
övergripande och handlar om elevers allmänna upplevelser. Varje huvudkategori har sedan fått 
4-6 stycken underkategorier. 
  
För underlätta visualiseringen av en djupare tolkning av underkategorierna som beskrivs i 
avsnitt 4.2. Syntes av samtliga kategorier ges varje kategori en förkortande beskrivning, 
samtliga kategorier kodas också med en eller flera av följande bokstäver, beroende på vilken 
eller vilka aspekter som kategorierna kan kopplas till.  

 
P  praktiska aspekter 
T   tekniska utmaningar 
I   inlärning 
K   känslomässig aspekt 
	

I kommande avsnitt (4.1.1-4.1.5) redovisas de kategorier som arbetats fram genom 
analysmetoden beskriven i 3.4 Fenomenografi som analysmodell.  Varje kategori illustreras av 
ett citat, vilket är brukligt i en fenomenografisk studie (Larsson 1986, s. 39).   
	

4.1.1. Allmänna upplevelser 
Huvudkategori:  
Elevers upplevelse av att allmänt ha digitala läromedel och verktyg 

Kod             Underkategorier Citat 
Förkortad Förklarande 

P 

Allt i ett Elever uppskattar att ha allt 
samlat på ett ställe som man alltid 
har med sig, både till lektion och 
hem, man glömmer inte material 
längre. Risken att slarva bort 
saker minskar.  

E12: Jag tycker bara att det är väldigt 
smidigt att allt är på iPaden, för den har jag 
ju alltid med mig överallt, på alla lektioner 
och så, så då slipper man glömma böcker 
och penna och grejer, då kan man bara 
skriva det där. 
 

T 

Tekniskt 
strul 

En del tekniskt strul och krav på 
internetuppkoppling störde 
elevers upplevelse 

E13: Ibland var det lite krångligt, alltså man 
fick inte fram det, ibland kom jag inte ens in 
på sidan på portalen, och det var också lite 
jobbigt. Och så hamnade man efter när man 
väl var där. 

T 

Svårt att få 
överblick 

Svårigheten att ha överblick över 
exempelvis frågor, text och 
anteckningar på en och samma 
gång. 

E1: Om man hade en uppgift och sen visste 
jag inte svaret och skulle gå till texten och 
läsa efter det, då måste man gå ut från 
frågorna och sen gå tillbaka till texten och 
läsa och sen gå in till frågorna. Det var lite 
jobbigt.  

P 
Fysisk 
påverkan 

Elever upplevde en fysisk 
påverkan (på gott och ont). 

E15: Jag föredrar att läsa i boken, alltså jag 
tycker det är jobbigt att läsa för mycket i 
iPaden för mina ögon. 

Tabell 1 
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4.1.2. Läromedelstext 

Huvudkategori:  
Elevers upplevelse av att läsa digitala texter jämfört med i pappersformat 

Kod             Underkategorier Citat Förkortad Förklarande 

T 

Störd 
koncentration 

Störd koncentration på grund 
av allt annat som kan hända 
och göras på en dator/iPad, en 
viktig anledning till att elever 
skulle föredra en pappersbok.  

E6: När man läser på iPaden då får man ju 
hela tiden notiser och allting också, och det 
stör ju. Det har ju inget med läromedlet i sig 
att göra, men man kommer in i någon annan 
läskoncentration typ när man läser i boken 
tycker jag. 

I 

Ingen skillnad Ingen upplevd skillnad att läsa 
text digitalt eller på papper. 

E4: …annars var det ju likadant, likt att läsa 
i en bok tycker jag. Så det var inte så stor 
skillnad för mig. För jag, man är ju van vid 
att läsa på iPaden, håller ju på med sina 
mobiler och så. Så det är inte så stor 
skillnad tycker jag. 

T,K 

Bläddra i 
pappersbok är 
lättare och mer 
seriöst 

Att bläddra i en bok och 
kunna ta på texten jämfört 
med att scrolla på en skärm är 
lättare och kan kännas mer 
seriöst. 

E13: Jag lär mig mer om jag läser i en bok, 
jag får in mer än om jag sitter och läser på 
iPaden. För då känns det mer som att boken 
är seriös, om man tar något mer seriöst så 
blir det alltid lättare att komma in ju. Det 
känns som man tar det mer seriöst än på 
iPad, ja men strunt samma liksom. 

P, I 

Kompletterande 
textresurser 

De digitala resurser som 
erbjöds underlättade för elever 
att ta till sig texten, 
exempelvis att lyssna på 
texten, zooma i texten och en 
kompletterande begreppslista. 

E12: Ja, men då kan man ju höra när någon 
annan läser för en samtidigt som man 
hänger med i texten, och då känns det som 
att man förstår mer typ, eller typ alltså att 
det åker in i huvudet. 

Tabell 2 
 

4.1.3. Att lösa uppgifter 
Huvudkategori: Elevers upplevelse av att lösa digitala uppgifter  

Kod 
            Underkategorier Citat Förkortad Förklarande 

I, K 

Motivationshöjare Lärares möjlighet till 
kontroll och att det skickas 
in via nätet påverkar 
eleverna till en högre 
motivation och 
noggrannhet än vid 
pappersuppgifter. 

E11: Man svarade kanske lite mer typ 
utvecklat på de frågorna […] Också så 
kollade man en gång till, även om man visste 
svaret, så kollade man så man var säker. Så 
att man inte lämnade in fel. 

K 

Oro och stress Lärares möjlighet till att 
följa eleverna skapade i 
vissa fall oro och stress hos 
eleverna 

I: Vad var det man gjorde? 
E6: Oroade sig, eller lite, tänkte att skriver 
jag fel nu så går det inte att ändra, typ så 
när man hade lämnat in. Men så är ju 
egentligen om man lämnar in det skriftligt 
också, så jag vet inte varför man tänkte så, 
men jag gjorde nog det faktiskt.  
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P, I 

Snabb och 
automatisk 
återkoppling 

Skönt att kunna skicka in 
uppgifter och få 
återkoppling med facit på 
en gång.  

E8: Det är ju bra, för då kan man ju få facit 
direkt när man svarat, det tycker jag är bra, 
för då vet man om man hade rätt eller fel, så 
kan man lära sig rätt. 

T, I 

Mer lärarfeedback 
önskas 

Frustrerade att inte få ett 
tydligt rätt eller fel och 
feedback om 
förbättringsmöjligheter 
från lärare. 

E7: Typ om ni kunde klicka i ”svaret är 
rätt”, och sen så kommer det också upp. Men 
även också att man får en kommentar, så här 
kan du utveckla det, eller det är bra. 
 

Tabell 3 
 

4.1.4. Att föra anteckningar 
Huvudkategori:  
Elevers upplevelse av att föra anteckningar digitalt 

Kod 
            Underkategorier Citat Förkortad Förklarande 

T 

Tekniska 
begränsningar 

Begränsningar att kunna 
skriva med specialtecken, 
rita och att kunna använda 
olika färger i läromedlet 
skapade frustration hos 
eleverna. 

E7: Det skulle ju vara smidigare på ett annat 
ställe där man kan måla också. För det finns 
nu, så har vi vissa grejer som vi måste rita 
också, och då är det smidigt att ha det på 
samma ställe också, så att du inte har 
ritgrejer på ett ställe och anteckningar på ett 
annat. 

P 

Tydligare än för 
hand 

Lättare att läsa digitala 
anteckningar eftersom man 
kommer ifrån sin fula 
handstil då.  

E12: Jag tycker det blir mer, alltså stilrent 
och fint om man skriver på anteckningar på 
iPaden, då blir det inte lika kladdigt som när 
man skriver med papper och penna, och när 
det är fint så tycker jag att det är lättare att 
plugga in typ. 

I 

Inlärning högre 
när man skriver 
för hand 

Ett bra sätt att lära sig är 
genom att skriva 
anteckningar för hand, då 
går kunskapen från hand 
till hjärna. 

E6:[…] det sätter ju sig mycket bättre när 
man skriver för hand, det gör det ju 
verkligen, och det märker man ju lite med. 
Så jag antecknade allting på iPaden såhär, 
och sen när jag pluggade till provet så skrev 
jag om allting till papper. Så att jag skulle 
kunna traggla det lättare typ genom pappret. 

P 
Lättare och 
snabbare att 
skriva på papper 

Det är svårare och tar 
längre tid att skriva på iPad 
än på papper 

E14: För jag vill ha det ursprungliga, att 
man skriver på papper. För mig känns det 
bäst, jag kan få ner mer på pappret, för jag 
skriver snabbare och skriver mer. 

Tabell 4 
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4.1.5. Val av prov 
Huvudkategori:  
Elevers upplevelse av att skriva digitala prov 

Kod             Underkategorier Citat Förkortad Förklarande 

T 

Fusk En anledning till att elever 
föredrar pappersprov är att 
det minskar risken för att 
bli anklagad för fusk eller 
för att faktiskt falla för 
frestelsen att fuska. 

E14: På iPaden vet man att man liksom att 
man har annat på, att man kan fuska om 
ingen lärare ser och sådana grejer, och den 
lockelsen hade jag haft tror jag om jag hade 
skrivit på en iPad. 
 

T 
Tekniska 
problem 

På grund av rädsla för 
tekniskt strul valde elever 
att skriva provet för hand 

E6: För jag vill inte att något skulle lagga 
eller att något skulle gå fel, att det skulle 
komma en bugg som gjorde att jag inte 
skulle kunna fortsätta provet. 

P, K 

Vanesak Elever som valde att göra 
provet på papper gjorde 
det av vanesak, har aldrig 
gjort det digitalt tidigare. 

E4: För jag kände att det var enklare att 
bara skriva, jag har ju skrivit för hand 
innan, i mina anteckningar och så, då är det 
ju lättare att skriva för hand på provet 
också, kände jag. Men det kan vara att jag 
inte är så van vid digitalt, och göra allting 
digitalt, för jag har alltid skrivit för hand 
och så, så det är ju så här lite förändring för 
mig, så det är nog därför jag valt att ha 
provet på papper. 

K 
Nyfikenhet Elever som valde digitalt 

prov var nyfikna och ville 
prova något nytt. 

E2: Jag ville testa något nytt, för vi har ju 
alltid skrivit våra prov på papper. Så det var 
en kul förändring var det, att testa digitalt. 
Men det kom ju med problem med. 

K 

Producerar 
mer på 
papper 

Känsla av att man skriver 
mycket mer på papper än 
digitalt. 

E13: […] och det ser ju längre ut om man 
skriver på papper än om man skriver på 
iPaden, så det är lite roligare att skriva på 
papper, för då tror läraren att man skrivit 
jättemycket. 

K 

Psykisk 
påverkan 

Psykisk påverkan - ljud 
från klasskompisar som 
skriver på tangentbord 
eller bläddrar i provhäften 
stressar elever.  

E8: för att jag blir stressad när andra 
vänder papperna så här och då blir man så 
här, jag har inte vänt mitt än. 
 

Tabell 5 
 

4.2. Syntes av samtliga kategorier 
Efter framtagandet av huvud- och underkategorier bearbetades kategorierna åter igen för att 
tydliggöra vilka upplevelser som är positiva, negativa eller inget/båda ur synvinkeln för ett 
digitalt läromedel. Även ett arbete att finna likheter mellan de olika underkategorierna 
genomfördes. Aspekter som gick att finna i flera av underkategorierna var praktiska aspekter 
(P), tekniska utmaningar (T), inlärning (I) samt känslomässiga aspekter – därav 
bokstavskodningen i tabell 1-5.  
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Tabell 6 
 
I tabell 6 tydliggörs de positiva och negativa upplevelserna genom färgkodning. De olika 
likheterna med tillhörande underkategorier redovisas också i samma tabell. 
 

Huvudkategori:	
Elevers	upplevelse	

av	att…	
	

…allmänt	ha	
digitalt	
läromedel	
och	verktyg		

…läsa	digitala	
texter	jämfört	
med	i	
pappersformat2	

…lösa	digitala	
uppgifter3	

…föra	
anteckningar	
digitalt4	

…skriva	
digitaliserat	
prov5	

	
Underkategorier	

	
Positivt	ur	ett	

digitalt	
läromedels/verktygs	

aspekt	
	

Negativt	ur	ett	
digitalt	

läromedels/verktygs	
aspekt	

	
Varken/både	

positivt	och	negativt	
ur	ett	digitalt	

läromedels/verktygs	
aspekt	

	

Praktiska	aspekter	(P)	
Allt	i	ett2,3,4	
	

Fysisk	
påverkan2,3,4,5	

Kompletterande	
textresurser	

Snabb	och	
automatisk	
återkoppling	

Tydligare	än	
för	hand	
	
Lättare	och	
snabbare	att	
skriva	på	
papper	

Vanesak	

Tekniska	utmaningar	(T)	
Tekniskt	
strul2,3,4,5	

	
Svårt	att	få	
överblick2,3,4	

Störd	
koncentration	
	
Bläddra	i	
pappersbok	är	
lättare	och	
seriösare	

Mer	
lärarfeedback	
önskas	

Tekniska	
begränsningar	

Fusk		
	
Tekniska	
problem	

Inlärning	(I)	

	 Ingen	skillnad	
	
Kompletterande	
textresurser	

Motivations-
höjare		
	
Mer	
lärarfeedback	
önskas	
	
Snabb	och	
automatisk	
återkoppling	

Tydligare	än	
för	hand	
	
Inlärning	högre	
när	man	
skriver	för	
hand	

	

Känslomässiga	aspekter	(K)	
	 Bläddra	i	

pappersbok	är	
lättare	och	
seriösare	

Motivations-
höjare		
	
Oro	och	stress	

	 Vanesak	
	
Nyfikenhet		
	
Producerar	
mer	på	papper	
	
Psykisk	
påverkan	



	

	 17	

De olika underkategorierna i första huvudkategorin om allmänna upplevelser kring 
användandet av digitala läromedel är alla numrerade, siffrorna står för vilka övriga kategorier 
som också är berörs av denna upplevelse 
 

4.2.1. Analys av syntesen 
Elevernas allmänna upplevelser av att använda digitala läromedel genomsyrar samtliga övriga 
huvudkategorier, framför allt när det handlar om att läsa text, lösa uppgifter och föra 
anteckningar digitalt. Exempelvis så framkom fördelen med att ha allt samlat på ett ställe när 
eleverna pratade om både läsning och att föra anteckningar. Nackdelen att det var svårt att få 
en bra överblick och helhetsbild framkom också vid olika tillfällen och delar av intervjuerna. 
 
Tekniska utmaningar beskrivs som negativ konsekvens i samtliga upplevelsekategorier, vilket 
också skulle kunna tolkas som en av de största utmaningarna vid införande av digitala 
läromedel och verktyg. Många olika upplevelser av tekniska utmaningar framkom från 
eleverna, allt från att göra läromedlet tillgängligt när man inte har tillgång till internet, öka 
möjligheterna att koncentrera sig, förbättrad kommunikation elev-lärare till att reducera 
möjligheterna/riskerna att fuska. 
 
Framför allt när det kommer till elevers upplevelse och tankar om att skriva prov så anspelar 
det på elevernas känsloliv. Detta kan ha att göra med att eleverna utifrån tidigare erfarenheter 
inte är vana vid att skriva prov digitalt, och hade därför inga konkreta upplevelser att utgå ifrån, 
framför allt inte de elever som valde att skriva provet på papper. De övriga momenten, så som 
att läsa, skriva och göra anteckningar digitalt har eleverna viss vana av från andra skolämnen 
och även i privat bruk av digitala verktyg – det skulle kunna vara en anledning till att eleverna 
uppvisar mer konkreta upplevelser kopplade till dessa kategorier, snarare än känslomässiga. 
 
Färgkodningen i tabell 6 ger en fingervisning om vilka delar som fungerar bäst respektive sämst 
i införandet av ett digitalt läromedel. Dock ska man ha i beaktande att det är en kvalitativ studie 
och inte kvantitativ som genomförts och presenterats. I tabell 6 får man en överblick av vilka 
upplevelser som har beskrivit av eleverna, men de är inte viktade, alltså det visar inte hur många 
elever som har de olika upplevelserna, bara att de olika upplevelserna förekommer bland de 
intervjuade eleverna. 
 
De blåfärgade kategorierna i tabell 6 presenteras i det följande stycket. Det framkom att 
eleverna upplevde användandet av det digitala läromedlet som både positivt och negativt när 
det kom till hur eleverna upplevde det som fysisk påverkan, exempelvis ont i ögonen när man 
läser på en skärm, men slipper ont i händer när man skriver på densamma. Samma sak gäller 
för den psykiska påverkan framför allt vid provskrivning, några elever påtalade att de kunde bli 
stressade när klasskompisar skrev på digitala verktyg. Andra elever beskrev att ljudet från 
bläddrande papper stressade dem. Att eleverna upplevde att det inte spelade någon roll för deras 
inlärning i vilket format de läser sina texter, det vill säga på papper eller digitalt, kan i ett snävt 
perspektiv varken beskrivas som positivt eller negativt för det digitala läromedlet – utan att den 
digitala lärotexten kan jämställas med pappersbokstexten. Detta utvecklas vidare i 
diskussionsdelen. 
	

4.3. Elevers egna val av text, digitalt eller pappersformat. 
Utöver att beskriva sina upplevelser, så fick eleverna under intervjuerna ta ställning till om de 
skulle föredra att ha sin textbok digitalt eller i pappersformat. De fick även motivera varför de 
valde det ena eller andra. Motiveringarna gjordes helt fritt av eleverna, men kunde i efterhand 
sammanföras till tre olika kategorier, som kan kallas ”praktiskt”, ”inlärning” och 
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”koncentration”, med motiveringarna som följer nedan. Resultaten av elevernas val och 
motivering visas i tabell 7 och 8.	 

	
	
Praktiskt – eleven föredrar läromedlet för att det är det smidigaste att ta med sig och 
lättast att hantera rent praktiskt. 
Inlärning – eleven föredrar läromedelsformen för att den anser att man lär sig bättre  
Koncentration – eleven skulle välja läromedlet för att öka möjligheten till att fokusera.  
 

 
Val av textmaterial Antal elever 
Pappersbok 8 
Digitalt 7 

Tabell 7 
 
Anledning till val 
av textmaterial 

Antal elever 
Pappersbok Digitalt 

Praktiskt 2 7 
Inlärning 3 1 
Koncentration 3 0 

Tabell 8 
 
15 elever intervjuades, där 7 elever anger att de skulle föredra att ha textboken i digital form, 
medan 8 uppgav att de helst skulle vilja ha boken i pappersformat. Det går alltså inte att dra 
några slutsatser om att det ena läromedlet är mer uppskattat än det andra. Det som dock 
framkommer när eleverna anger anledning till val av läromedelsform är att samtliga elever som 
skulle föredra ett digitalt läromedel skulle göra det av praktiska anledningar. En elev angav att 
hen skulle föredra det digitala läromedlet av både praktiska skäl och att hen lär sig bäst genom 
det, ingen orsak vägde tyngre än den andra därför fick båda kategorierna symboliseras av denna 
elev.  
 
Eleverna som istället angav att de skulle föredra att en pappersbok gjorde det främst av 
inlärnings- och koncentrationsanledningar. De lär och koncentrerar sig bättre när innehållet är 
skrivet på papper snarare än i digital form. Två elever ansåg att det var mer praktiskt att läsa 
boken på papper än på iPad/dator. 
 
En elev som angav att den skulle välja digital form sa också att hen lär sig bättre av att läsa på 
papper, men att det praktiska i att ha texten digitalt ändå var mer fördelaktigt än att ha en 
pappersbok. Så trots elevens insikt om sin inlärning, så var den praktiska aspekten viktigare.  
	

4.4. Inställning och provresultat 
	
För att få en så stor spridning som möjligt i urvalsprocessen, fick eleverna fylla i en enkät där 
de fick kryssa för deras helhetsmässiga upplevelse av att använda ett digitalt läromedel jämfört 
med ett läromedel i pappersformat (se 3.2.4 Undersökningens urval). De 15 elever som 
medverkade i intervjuerna satte sina kryss enligt figur 1. Siffrorna under kryssen redogör för 
hur många av de intervjuade eleverna som finns representerade i varje kryss. Fem elever som 
intervjuades skrev det digitala provet. Hur de kryssade finns också beskrivet i figur 1. 
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Figur 1  
 
Av de elever som valde att göra det slutliga provet digitalt befann sig de flesta på den delen av 
skalan som tyckte att det i stort var en mycket bättre upplevelse att använda det digitala 
läromedlet jämfört med att ha det i pappersformat. 
 
För att se om man kan finna någon koppling mellan elevers upplevelse av att använda digitala 
läromedel och hur de sedan bedömts resultatmässigt, har även provresultaten som gjordes för 
varje elev granskats. För att undersöka kopplingen så delades de intervjuade eleverna in i tre 
grupper beroende på enkätsvar. Den första gruppen bestående av de fem elever som svara 
närmast ”Mycket sämre”, den andra gruppen med fyra elever som höll sig kring ”ingen 
skillnad” och den tredje gruppen med sex elever som svarade närmast ”Mycket bättre”. Hela 
spannet med elever som av någon anledning efter avslutat arbetsområde behövt komplettera för 
att nå de lägsta kunskapskraven till elever som nått de högsta kunskapskraven som fanns 
uppsatta för arbetsområdet atom- och kärnfysik finns representerade i samtliga tre grupper. 
 
Ytterligare 11 elever svarade på enkäten men intervjuades inte. Någon noterbar skillnad av 
resultatet beskrivet ovan framkommer inte om även dessa elever skulle förts in i figur 1. 
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5. Diskussion 
	

5.1. Resultatdiskussion 
I denna del kommer det som framkommit i 4. Analys och resultat att kopplas samman med det 
som presenterades i 2. Bakgrund och tidigare forskning. Resultatdiskussionen är uppdelad i tre 
delar, där det i den första delen kommer diskuteras vilka pedagogiska konsekvenser som 
införandet av ett digitalt läromedel medför. Den andra delen handlar om vilka pedagogiska 
konsekvenser vi eventuellt skulle kunna räkna med i framtiden, låt säga på 5, 10 eller 20 års 
sikt. Slutligen kommer några av de negativa aspekter som eleverna upplevde och som 
presenterades i tabell 6 att behandlas.  

 
5.1.1. Pedagogiska konsekvenser idag 

Att åtminstone en elev föredrar digital bok av praktiska skäl, trots att hen anser sig lära sig 
bättre genom att läsa pappersbok framkom i intervjuerna och har beskrivits i 4.3. Elevers egna 
val av text, digitalt eller pappersformat. Varför väljer eleven då ändå digitalt när hen har de 
insikterna om sitt lärande? Det kan handla om att i slutändan blir inlärningen ändå större via 
den digitala plattformen, då det ändå ger eleven möjlighet att läsa oavsett plats. Vid varje 
tillfälle eleven kan tänka sig sitta ner och läsa har eleven inte pappersboken med sig – och då 
sker ingen inlärning oavsett hur mycket bättre inlärning via pappersbok är för eleven ställt emot 
den digitala plattformen. 

 
Ett stegvis införande av digitala läromedel kan vara lämpligt. Utifrån resultaten av de olika 
kategorierna kan en början vara att arbeta med den del av digitalisering som har flest positiva 
aspekter och minst negativa. Utifrån resultaten i tabell 6 skulle det då vara att lösa uppgifter 
digitalt man ska börja med. Det sista steget skulle vara att låta elever skriva digitaliserade prov, 
eftersom nyfikenhet var den främsta positiva anledningen till att elever skulle välja att skriva 
prov digitalt.  
 
Om det blir som planerat att de nationella proven digitaliseras och är fullt lanserade år 2022 
(Utbildningsdepartementet 2017, s. 48) så kan inte resonemanget ovan helt och fullt hållas om 
eleverna ska känna sig trygga vid denna tidpunkt. Att mentalt vänja eleverna vid provskrivning 
på digital plattform är enligt denna studie en av de största utmaningarna. Detta är dock något 
som inte stämmer överens med andra studier, där digitala prov beskrivits som både motivations- 
och koncentrationshöjande (Utbildningsutskottet 2016, s. 29). En anledning till elevernas 
osäkerhet kring det prov som erbjöds i denna undervisningssekvens, kan ha varit att det var 
uppbyggt i ett kalkylprogram, det vill säga den typ av programvara som elever har beskrivit att 
de upplever sig ha sämst kunskap inom (Utbildningsutskottet 2016, ss. 16-17). Att eleverna 
motiverar sitt val av pappersprov på grund av vana, skulle eventuellt kunna handla om deras 
stora ovana att befinna sig i ett kalkylprogram.  
 
Att elevers självupplevda kompetens inom digital användning står i relation till deras 
prestationer som flera studier har pekat på (Fleischer 2013, s. 28; Utbildningsutskottet 2016, 
s.23) kan inte stödjas av de resultat som framkommit i aktuell undersökning.  Även om det med 
säkerhet inte kan fastslås och underlaget är tunt, så skulle man ändå kunna tro att eleverna som 
kryssat långt till höger i figur 1 har en högre självupplevd kompetens inom digital användning 
än de elever som kryssat långt till vänster. Som nämndes i resultatdelen så går det inte att skönja 
någon koppling mellan var på linjen man kryssat och elevers provresultat.  
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Både denna och andra studier visar att elever upplever många fördelar med att skiva digitala 
anteckningar, dessa positiva aspekter handlar dock framför allt om praktiska aspekter så som 
att det blir snyggare, man har allt samlat och man får inte ont i händerna (Fleischer 2013, s. 78). 
Dock visar forskning att det finns en större inlärningsförmåga när man antecknar för hand än 
när man skriver digitalt (Mueller och Oppenheimer 2014), något som flera elever i denna studie 
även påpekade. Ska man då som lärare förespråka det ena eller andra? Det kan vara lätt att dra 
slutsatsen att inlärning alltid ska komma i första rummet, vilket också innebär att skriva 
anteckningar för hand. Precis som diskuterades ovan när det kom till att läsa ett läromedel, finns 
risken att om eleven fråntas att göra digitala anteckningar, så produceras inga anteckningar alls, 
eller så slarvas de bort. Ur en pedagogisk aspekt är det rimligt att låta eleverna lära känna de 
olika alternativen, för att sedan själva få välja vilket som ger dem mest.  

 
5.1.2. Pedagogiska konsekvenser i framtiden 

Genomgående i forskning av elevers upplevelse av att använda digitala läromedel och verktyg 
är att det är motivationshöjande. En följdfråga till detta är varför är det motivationshöjande? Är 
det variationen som går att få med den digitala tekniken? Eller är det kanske rent av att det sker 
något nytt i undervisningen, det blir spännande när en förändring sker och man får tillgång till 
nya redskap för att inhämta kunskap. Man har sett en trend att lärare upplever att elevers 
motivation kring användandet av digitala verktyg har gått ner de senaste åren (Skolverket 2016, 
s.88).  En förklaring skulle kunna vara att elevers motivation sjunker när datorn eller iPaden är 
lika självklara i klassrummet som papper och penna är för dagens vuxna generation. Att 
använda sig av en dator är inte längre nytt och spännande.  
 
Eleverna i den klass som denna studie genomfördes på fick för första gången under skoltiden 
eget ansvar för, i detta fall, en iPad i samband med att undervisnigne i atom- och kärnfysik 
startade. Min personliga upplevelse av detta var att eleverna hade hög motivation till att 
använda dessa men var något ovana. Om jag hade kommit in i ett senare skede så är min 
misstanke att motivationen varit lägre men vanan högre. Frågan är vad som är att föredra? Att 
motivera och stimulera sina elever är en utmaning som man som lärare ofta ställs inför, och i 
framtiden kommer det kanske inte att räcka med att bara erbjuda en dator eller iPad för att få 
igång motivationen.  
 
Majoriteten av den forskning som går att finna som diskuterar läsförståelse på papper eller 
skärm, förespråkar papper (Rasmusson 2014, s.51 m.fl.). En av de främsta anledningar som 
framkommer till att man har något högre läsförståelse av att läsa på papper jämfört med på 
skärm är att personen som läser inte kan lägga fullt fokus på läsningen utan måste också tänka 
på att scrolla och klicka sig fram, medan att bläddra i en bok är mer automatiserat och personen 
i fråga kan lägga en större del av sin koncentration på att ta till sig texten, (Rasmusson 2014, s. 
68). Elevernas upplevelse i denna studie stämmer ganska bra överens med denna forskning. Det 
var i allmänhet lättare att ta till sig texten i pappersformat, då de kunde få en lättare överblick 
av texten och det var smidigare att bläddra. Dessa elever har en relativt hög dator/skärmvana, 
men är också vana vid att ha läroböcker i pappersformat från större delen av sin skolgång. För 
en stor del av barnen som börjar i den svenska skolan idag eller senare, kommer säkerligen 
datorn/iPaden vara en naturlig del av skolan från dag ett. Hur kommer de uppleva sin läsning 
när de går på högstadiet? Det blir intressant att följa hur läsförståelsen på olika enheter kommer 
utvecklas.  
 

5.1.3. Åtgärder av de negativa kategorierna som framkommit 
Flera av de negativa kategorier som klassats som tekniskt strul var kopplade direkt till 
läromedlet som användes under undervisningsperioden. Eftersom både lite forskning och få 
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resurser ännu läggs på digitala läromedel (Utbildnigsutskottet 2016, s.18) så är det rimligt att 
nya läromedel inte är fulländade från början. Vanligast med digitala läromedel är inom 
skolämnena SO och språk (Utbildnignsutskottet 2016, s. 11), inte inom de naturorienterande 
ämnena, vilket också kan påverkat kategoriseringen. Både det som eleverna och lärare upplevde 
som svårigheter med läromedlet har framförts till läromedelsförlaget i ett första steg till att 
kunna förbättra det digitala läromedlet. 
 
Flera elever uttryckte problem med studieron vid användning av digitala läromedel och verktyg, 
på grund av att det finns mycket annat som lockar från internet. Till skillnad från Tallvids 
forskning (2010) så är eleverna mer självkritiska, då de i denna studie betonar sin egen påverkan 
jämfört med att det skulle kunna vara så att andra störs. En positiv aspekt som eleverna 
påpekade kring digitala läromedel var att de hade en större motivation till att arbete när de visste 
att läraren kunde se deras prestationer. Exempelvis vid genomförande av uppgifter på 
lektionstid, prioriterades det jämfört med att prata om annat med bänkkompisen, något som av 
vissa elever, inte gjorts i samma utsträckning tidigare.  
 
Lockelserna med internet och sociala medier kan vara svåra att komma ifrån, och det kräver en 
disciplin och självinsikt från elevernas sida, något som man i alla lägen inte kan förvänta sig 
från dem, speciellt inte när man går ner i åldrarna. Att i en större utsträckning göra läromedel 
tillgängliga ”offline”, det vill säga utan tillgång till internet, skulle kunna vara en väg att komma 
runt den störda studieron, men också öka tillgängligheten båda i skolan och hemma. Både i 
forskning (Utbildningsutskottet 2016, s. 11) och utifrån denna studies intervjuer framkommer 
det att många skolor har brister i internetkapaciteten. Man kan inte heller räkna med att alla 
elever har tillgång till god internetuppkoppling hemma. 
 
Att möjligheten till att fuska riskerar att bli större vid införande av digitala prov är något som 
konstaterats av eleverna i denna studie, samt i granskningar gjorda av större studier 
(Utbildningsdepartementet 2017, s. 34). Detta måste hanteras på säkert sätt, inte minst för 
eleverna skull. Dels måste elever upplysas i en allt högre utsträckning vilka konsekvenser det 
kan medföra att fuska, både för en själv och ens medmänniskor. Flera elever påpekade i 
intervjuerna att de inte ville skriva prov digitalt då de var rädda för att bli anklagade för att 
fuska, även om de inte skulle göra det. Den rädslan och oron är inte heller rimlig att ge elever 
under ett prov, vilket ställer krav på att välarbetade tekniska lösningar utvecklas exempelvis till 
införande av digitala nationella prov.  
 
Fysiska svårigheter och begränsningar vid läsning av text på skärm framkom bland annat i 
Fleischers studie. Det han bland annat betonade var huvudvärk och trötta ögon, friheten att röra 
sig lätt i materialet samt svårigheter att på ett bekvämt sätt sitta i en soffa eller säng och läsa, 
(Fleischer 2013, s. 77-78). Friheten att röra sig i materialet har berörts i tidigare avsnitt av 
diskussionen, och handlar framför allt om utveckla tekniska lösningar, av bland annat 
läromedelsförlagen, samt att vänja eleverna. Att det skulle vara jobbigt att sitta bekvämt och 
samtidigt läsa på skärm, i detta fall iPad, var inget som återspeglades i intervjuerna. En 
anledning till detta skulle kunna vara att de flesta inte upplever detta längre i och med de mindre 
och lättare datorernas och även läsplattornas (ex. iPad) frammarsch. Att komma runt problemet 
med huvudvärk och trötta ögon, vilket även framkom att elever upplevde i denna studie, är svårt 
att hitta några lätta lösningar på. Men att ha ett varierande arbetssätt vilket både framkom som 
förslag under intervjuerna, och som också understryks i läroplanen, kan till viss del göra att 
man kommer till rätta med detta problem. 
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5.2. Metoddiskussion 
En del uppmärksammande problem kunde beaktas innan genomförandet av både 
undervisningssessionen och intervjuerna, medan några problem blev synliga först i efterhand. 
Dessa presenteras i följande stycken. 
 
I och med att det var samma person som utför undervisningen som gjorde intervjuerna, fanns 
en risk för vinkling genom att eleverna skulle vilja vara läraren till lags vid intervjutillfällena. 
För att minimera dessa risker genomfördes följande åtgärder: 
 

- Intervjuerna genomfördes först när arbetsområdet var helt avslutat. Eleverna skulle inte 
behöva känna att deras åsikter eventuellt skulle kunna påverka några resultat. 

- För att komma ifrån mina egna prestationer med undervisningen, både med risk för att 
vilja framställa mig själv i bättre dager, men också att eleverna kanske inte talar helt 
öppet så valdes forskningsfrågor som handlar om elevers upplevelse av själva 
läromedlet och den digitala plattformen i stort, vilket innebar att lärarens roll i någon 
större utsträckning inte behövde belysas. 
 

Intervjuerna gjordes i två perioder med ca två veckors mellanrum, glappet uppstod för att 
eleverna var på prao under en vecka. De första intervjuerna under varje period blev något 
kortare och med något färre följdfrågor än de övriga intervjuerna. Med tiden som intervjuerna 
gjordes så blev de djupare och med fler följdfrågor från min sida. Trots min insikt om hur 
följdfrågor bör ställas för att ge så öppna svar som möjligt, märktes vid transkribering att detta 
inte helt hade efterlevts. En stor andel av följdfrågorna som uppkom var i form av ja- eller nej-
frågor, ofta för att bekräfta vad eleven redan sagt. Vid tillfällen då det inte är helt klart om 
frågorna varit ledande så har styckena valts bort för vidare analys. 
 
En svaghet med kategoriseringen är att den är genomförd av enbart en person. En större säkerhet 
i kategoriseringen hade uppnåts om minst två personer hade samarbetat. Exempelvis om en 
person utformade kategorierna och en annan placerar in citaten i de redan formulerade 
kategorierna, för att sedan kunna jämföra och diskutera likheter och skillnader i placeringen av 
citat. Då genomgång av transkriberingar och utformning av kategorier tar mycket tid i 
beaktande, fanns inte möjligheten att be någon annan kontrollera citaten för denna studie. För 
framtida fenomenografiska studier kan man ha i beaktande att det inte skadar att vara två 
personer som genomför studien.  
 
Det kan tyckas att underkategoriernas placering redan var bestämda på förhand utifrån 
intervjumallens fyra delar. Värt att notera är dock att kategorierna utformade från den använda 
fenomenografiska analysmodellen visar att citat till de flesta underkategorierna är hämtade från 
flera olika delar av intervjuerna. Detta kunde man tydligt se i analysen eftersom citaten var 
färgkodade efter del i intervju och varje slutlig kategori innehöll flera färger.  
 
Den främsta bristen i undersökningen, som visat sig allt tydligare under slutarbetet med 
rapporten, är frågan om kategorierna är relevanta för just fysikundervisning eller om studien 
ska betraktas som mer generell för elevers upplevelse av att använda digitala läromedel. Som 
nämnts tidigare vill jag i så stor utsträckning som möjligt undvika att hamna i en situation där 
jag granskade mig själv – möjligtvis gick jag lite för långt i detta beaktande, genom att undvika 
att prata fysik. 
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5.3. Vidare forskning 
Som framkommit tidigare så finns det relativt lite forskning på elevers upplevelse av att 
använda digitala läromedel och verktyg, fokus har i många sammanhang varit på lärare och 
skollednings synvinkel. Få studier har hittats när det handlar om användning av digitala 
läromedel och verktyg inom fysik. Inom IT är det också en snabb utveckling som skett under 
de senaste decennierna, och att det skulle fortsätta så är väl inte otroligt att tro – detta innebär 
att en del studier snabbt blir inaktuella. Utifrån detta kan man inse att för framtida forskning 
finns det många områden att angripa.  
 
Att eleverna fick använda sig av det digitala läromedlet under arbetsområdet atom- och 
kärnfysik berodde på att det var det område som eleverna skulle gå igenom när VFUn 
genomfördes. Hur hade elevernas upplevelser varit om något annat område hade behandlats? 
Finns det några delar av fysiken som är bättre eller sämre att undervisa med hjälp av digitala 
läromedel och verktyg?  
	
Studien är endast gjord i en klass, under ett arbetsområde, med användning av digitalt läromedel 
en kortare period. Med det i åtanke kan underlaget för den aktuella undersökningen vara för 
snävt för att dra några större slutsatser om elevers prestationer i relation till deras 
helhetsmässiga upplevelse av att använda digitalt läromedel. Det är även ett begränsat underlag 
för att säkerställa de faktiska anledningarna till att elever föredrar olika typer av textmaterial 
(papper eller digitalt). Dock kan resultaten från studien ge en viss fingervisning om hypoteser 
att utgå ifrån i vidare forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Brev till föräldrar 
	
Hej! 
 
Jag, Lisa Nordin, studerar till matematik- och fysiklärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Under 
10 veckor nu i höst gör jag min sista praktik på utbildningen, med XXX som handledare. 
Praktiken följs av ett slutligt examensarbete, där jag ska skriva om elevers upplevelse av att 
använda sig av digitala läromedel inom ämnet fysik.  
 
Som underlag till examensarbetet önskar jag intervjua eleverna i klass 9, efter att de under de 
första veckorna av terminen haft fysikundervisning och använt sig av ett digitalt läromedel. 
Intervjuerna kommer att spelas in, men raderas efter transkribering. Allt material kommer också 
att anonymiseras.  
 
Att delta i intervjuerna är helt frivilligt, detta har eleverna informerats om och kommer bli 
informerade om igen innan intervjuerna genomförs. Som vårdnadshavare har ni rätten att 
begära att ert barn inte ska intervjuas. 
 
Om jag inte hör något annat, förutsätter jag att ni som vårdnadshavare låter era barn själva 
bestämma om de vill delta i intervjuerna eller inte.  
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig! 
 
Vänliga hälsningar, 
Lisa Nordin 
ln222pu@student.lnu.se 
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Bilaga 2 - Urvalsformulär 
	
Namn:____________________________	
	
Helhetsmässigt,	hur	upplevde	du	det	att	arbeta	med	läromedlet	på	iPaden	
jämfört	med	att	ha	läromedlet	i	pappersformat?	Sätt	ett	kryss	för	din	
upplevelse.	(Ha	i	åtanke;	läsa	och	lyssna	på	materialet,	skriva	anteckningar,	
göra	läxor,	plugga	inför	provet,	lösa	uppgifter	m.m.)	

	
Mycket	sämre																															ingen	skillnad																									Mycket	bättre	
				I																																																											I																																																									I							.	
	
	
	
Kommentar:______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________	
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Bilaga 3 - Intervjumall 
 
Intervjumall:	
(under	intervjuerna	önskar	jag	att	varje	elev	har	gett	svar	på	följande	frågor)	
	

1. Hur upplever elever det är att läsa ett läromedel digitalt och inte i pappersformat? 
2. Hur upplever elever att det är att lösa uppgifter digitalt som lärare har uppsikt över? 
3. Hur upplever elever det är att föra anteckningar i en digital plattform istället för med 

papper och penna? 
4. Hur upplever elever att det är att skriva prov digitalt respektive på papper? 

	
	

1. Hur	 upplever	 elever	 det	 är	 att	 läsa	 ett	 läromedel	 digitalt	 och	 inte	 i	
pappersformat?		

	
1. Du	har	under	en	tid	använt	Fysik	direkt	i	digital	form.	En	del	av	detta	var	att	du	inte	fick	

boken	i	pappersform	utan	istället	skulle	läsa	den	på	platta.		
	

o Var	det	något	som	blev	bättre	med	detta	arbetssätt?		
o Eller:	Upplevde	du	att	det	skapade	några	möjligheter	för	dig?		
o Eller:	Fanns	det	något	som	du	kunde	göra	nu	som	du	inte	kunde	göra	innan	

eller	något	som	blev	enklare?	
§ (ex.	har	alltid	boken	med	mig,		
§ det	går	att	lyssna	på	den	samtidigt	som	jag	läser		
§ har	lättare	att	ta	till	sig	innehållet	–	exempel	kan	ges	som	stöd	om	

eleverna	har	svårt	att	formulera	något	svar	på	ursprungsfrågan,	men	
ges	inte	från	början!)	

	
o Var	det	något	som	blev	sämre	med	detta	arbetssätt?	
o 	Eller:	Upplevde	du	några	svårigheter	med	att	ha	boken	enbart	i	digital	form?	
o Eller:	Fanns	det	något	som	blev	svårare	nu	eller	omöjligt?		

§ (ex.	omställning/ovana,		
§ svårt	att	komma	åt	och	navigera	sig	rätt	
§ svårare	att	ta	till	sig	text	som	står	digitalt	
§ man	kan	inte	alltid	lita	på	att	det	digitala	fungerar)	

	
2. I	fortsatt	undervisning,	vad	skulle	du	föredra?	Digital	lärobok,	pappersbok,	en	

kombination	eller	spelar	det	ingen	roll?		
	

- Kan	du	motivera	ditt	val?	
	

3. Har	du	något	övrigt	du	vill	tillägga	om	att	ha	och	läsa	boken	i	digital	form?		
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2. Hur	upplever	elever	att	det	är	att	lösa	uppgifter	digitalt	som	läraren	har	

uppsikt	över?		
	

1. Du	har	fått	lösa	en	del	uppgifter	digitalt,	det	vill	säga	att	du	fått	uppgiften	via	din	padda	
och	sedan	även	redovisat	din	lösning	i	den.		
	
- Vilka	likheter	och	skillnader	upplever	du	med	att	hantera	uppgifter	på	detta	sätt	

jämfört	med	när	du	fått	liknande	uppgifter	i	pappersformat?	
	

- Hur	upplevde	du	skillnaderna?	
	

2. Upplevde	du	några	svårigheter	med	detta	arbetssätt?	
	

3. Som	lärare	hade	jag	möjlighet	att	följa	dina	framsteg	via	den	digitala	plattformen.	Kan	
du	beskriva	hur	du	upplevde	det?	

	
§ (ex.	kontrollerande	
§ motiverande)	
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3. Hur	upplever	elever	det	 är	 att	 föra	anteckningar	 i	 en	digitala	plattform	

istället	för	med	papper	och	penna?	
	
	
1. Undervisningen	gav	dig	möjlighet	att	föra	anteckningar	i	fysik	direkts	portal.	

	
2. Vilka	 möjligheter	 och	 svårigheter	 upplevde	 du	 med	 att	 skriva	 och	 samla	 dina	

anteckningar	på	detta	sätt?	
	
3. Kan	du	beskriva	hur	du	använt	dig	av	anteckningarna.		

	
- Tror	du	att	det	skiljer	sig	från	om	du	hade	fört	anteckningarna	på	papper	istället?		

	
- Beskriv	hur.	
	

4. Eftersom	det	här	bara	var	en	provlicens	och	du	inte	kommer	ha	tillgång	till	det	du	skrivit	
senare,	 tror	 du	 att	 du	 kommer	 sakna	 dem?	 T.ex.	 när	 du	 ska	 plugga	 inför	 nationella	
proven.	
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4. Hur	upplever	elever	att	det	är	att	skriva	prov	digitalt	respektive	på	papper?		

 
	
1. När	vi	skulle	ha	prov	på	området	så	valde	du	att	skriva	det	digitalt	på	paddan/på	papper	

med	penna.		
	
- Kan	du	berätta	varför	du	gjorde	det	valet?		

	
För	elever	som	valde	digitalt.	

2. Vilka	fördelar	och	nackdelar	ser	du	med	att	skriva	provet	på	detta	sätt?	
	

3. Om	du	skulle	få	möjligheten	att	välja	om,	skulle	du	välja	det	digitala	sättet	igen?	
	
4. För	att	du	skulle	uppleva	provet	som	optimalt.		Vilka	förändringar	skulle	du	vilja	görs?	

	
- Motivera	varför.	

	
För	elever	som	valde	papper	och	penna	

5. Vilka	fördelar	och	nackdelar	ser	du	med	att	skriva	provet	på	detta	sätt?	
- Större	möjligheter	
- Oro	kring	att	skriva	digitalt.	

	
6. Upplever	du	att	det	ändå	kan	finnas	några	fördelar	med	att	skriva	provet	digitalt?	

	
7. Hur	skulle	vilja	att	provet	varit	utformat	för	att	du	skulle	välja	att	skriva	det	digitalt	

istället	för	med	papper	och	penna?	
- (ex.	mer	användarvänlig	layout,	
- skulle	föredragit	att	få	skriva	på	dator	istället	för	padda)	

	
	
 


