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Digitalisering i skolan

• Ökad tillgänglighet: nya verktyg som verkligen 
används 

• Erbjuder nya sätt att representera/visualisera.

• Utmaning: att kunna använda de digitala verktygen 
så de bidrar till ämnesspecifikt lärande. 
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Digitala verktyg i naturvetenskaplig 
undervisning - hur och vad?

Konsumera digitala representationer av det osynliga.  

Vad händer om man istället låter lärande producera 
egna (digitala) representationer av det osynliga?

”Results indicates strong conceptual gains and high levels of 
student engagement” (Prain & Tytler, 2012). 

Skapande av multimodala representationer såsom animationer
speciellt lovande. 

Appar finns gratis till mobiler och surfplattor!
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Atomnivå (osynlig)
Modeller för atomer och 
molekyler och hur de 
interagerar (dynamik)

Makronivå
Upplevelser: Färg, form, 
lukt, ljud…
Begreppsligt: Ämnen, reaktioner

Vad innebär det att “kunna kemi”?

Symbolnivå
• Kemiska formler
• Representationer av 

modeller 



Vad gjorde studenterna (F-3)?
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• Välj och utför experiment samt dokumentera (film 
och foto). 

• Storyboard

• Stop-motion animation 

• Klipp ihop animation och dokumentation (atomnivå 
och makronivå) + speakerröst

• Redovisning



Vad såg vi?
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• Främjar meningsskapande kring processer på atomnivå och
relationen atomnivå-makronivå.

– Skapa fysiska modeller, och att visualisera rörelse av partiklar, 
genererar produktiva kemifrågor

– Dokumentera experiment: observationen “hålls levande”

– De fysiska modellerna fungerar som verktyg för kommunikation. 

– Skapa narrativ gör att studentern lämnar vardagsspråk och börjar
“prata kemiska”. Genererar produktiva kemifrågor.

• Genererar produktiva frågor av representationskaraktär. 

• Skapar engagemang.



Projektets tillkomst
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• Utmana läroplan –
VR-ansökan

• Lärare och forskare 
med en familjelik
problematik. 
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• Karin anser att det finns en alltför hög tilltro till att 
NTA-lådorna som används ska lösa de utmaningar 
som finns. Det hon framför allt hade notera var 
skillnader i och utmaningar vid övergång mellan 
lågstadiets och mellanstadiets NO-undervisning. Här 
kan det se olika ut på olika skolor i kommunen, men 
man håller på att se över hur denna övergång kan 
förbättras, bland annat ska man i högre grad börja 
arbeta med ämneslärare även på dessa stadier. Det 
Karin framför allt noterat var behovet av och 
möjligheten att börja använda begrepp som partiklar 
redan i de tidiga åren. 

•



”Laboratoriets didaktik”: Om laborativ 
verksamhet som väg till lärande

”Att bibringa kunskap om naturlagarna, så att 
insikten om lagbundenheten genom egen 
erfarenhet går lärljungen i blodet”

Knut Bohlin, 1904.

” Det ligger ju för manlig ungdom i denna ålder 
något motbjudande i att blott vara eftersägare. 
Hur öfverensstämmer det däremot icke med det 
vaknade själfständighetssinnet att själv få 
iakttaga, på egen hand undersöka och vinna 
resultat.” 

Gustaf Hellsten, 1906/07
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Demokratisering av laboratorieidealet 1960-tal
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Är laboratoriet laboratorielikt?

24. Salladsdressing

Här är ett bra recept på salladsdressing: 1 dl röd vinäger; 
1 dl vatten; 1 msk kryddblandning för sallad; 1 dl 
olivolja. Häll vinägern och vattnet i en flaska. Tillsätt 
kryddorna och skaka om. Tillsätt olivoljan och skaka om 
ytterligare en gång. Vinäger består till större delen av 
vatten. Anta att du blandar dressingen i en flaska som 
rymmer en halv liter. Hur ser det ut när den har stått 
ett tag? Rita flaskan och innehållet!

Ur Sjöbergs Fysik för grundskolans senare del.
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Utmaningar med laborativ didaktik
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Kapitel från 1997



Projektets upplägg
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Aktion 1 Aktion 2 Analys, konferenser mm.

Vt 2017 Ht 2017 Vt 2018 Ht 2018



Lektionssekvens
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1 2 3 4 5 6

Redovisning

Animation

Storyboard

Experiment och undervisning
med luft



Några klipp…. 
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Resultat så långt
• Starkt elevengagemang

• Andra elever än i ”vanliga” undervisningen kommer fram. 

• Längre sammanhängande experimentellt arbete upplevdes 
som positivt av både lärare och elever.

• Barnen har inga problem att prata om modeller av luft på 
molekylnivå.

• Modellerna blev inte det stöd för barnens kommunikation som 
vi förväntat oss.

• Svårt att navigera mellan atomnivå och makronivå i 
undervisningen. 

• Animationspedagogerna var ett viktigt stöd vid genomförande 
av själva animationerna.
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Vad har vi som forskare lärt oss?

• Vad är ett gemensamt projekt? 

• Vad är praktikgrundande forskningsfrågor?

• Maktbalans (vem har svaren/kunskapen).

• Vad är viktiga forskningsresultat?

• Spridningseffekter mellan lärare och elever.
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