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Sammanfattning

Digitaliseringen av skolan har lett till att cirka hälften av alla skolelever i de högre åldrarna 

idag har tillgång till en egen elevdator eller läsplatta. Trots att tillgången på datorer är stor 

upplever  många lärare att  de inte  har tillräcklig kunskap för att  hitta  lämpliga digitala 

läromedel  som  passar  undervisningen.  Lärare  efterlyser  också  metoder  för  att  göra 

bedömningar av vad som gör det digitala läromedlet till en bra lärresurs för eleverna. 

Detta arbete utgör en mindre utvärdering av det digitala läromedlet The 3D Classrom som 

produceras av företaget Sensavis, ett digitalt läromedel som marknadsförs som ett material 

som  ökar  elevernas  förståelse  och  motivation.  Utvärderingen  genomfördes  genom  att 

läromedlet  användes  i  tre  klasser  i  årskurs  fem,  och  sedan  undersöktes  hur  eleverna 

relaterade till läromedlet i en provsituation. Resultatet visade att eleverna i mycket liten 

utsträckning refererade till läromedlet, och upprepade istället lärarens ord utan att förstå 

innehållet. Inte heller kunde resultatet i någon större utsträckning påvisa ökad motivation 

eller intresse.

Nyckelord: Digitala läromedel, 3D-läromedel, IT, The 3D Classroom, Sensavis
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Inledning

Som snart  nyexaminerad  NO-lärare,  och  överlag  positivt  inställd  till  digitala  verktyg, 

nappade  jag  direkt  på  möjligheten  att  få  prova  och  utvärdera  programmet  The  3D 

Classroom,  ett  digitalt  läromedel  som påstås  vara  ett  revolutionerande  hjälpmedel  för 

undervisning i NO-ämnena. Min uppfattning är att barn och ungdomar som redan är flitiga 

användare av datorer, smarttelefoner och surfplattor  på fritiden har stor erfarenhet av den 

digitala världen, som utgör en betydande del av barn och ungdomars liv idag. Ett läromedel 

som med  hjälp  av  häftiga  3D-animationer  fångar  elevernas  (och  för  all  del  lärarens) 

intresse  skulle  därför  bidra  med  ett  nytt  och  spännande  sätt  att  undervisa.  I  min 

undersökning av detta läromedel fick jag möjligheten att prova det i tre klasser i årskurs 

fem, och resultatet blev långt ifrån förväntat.

Bakgrund 

Sverige är ett av de länder med högst internetanvändning bland ungdomar bland OECD-

länderna1. Det är också överlägset det land med flest andel extrema internetanvändare, dvs 

enligt  OECDs definition antal  15-åringar som använder internet mer än sex timmar en 

vanlig veckodag efter skolan. Antalet extrema internetanvändare i Sverige är 13 procent till 

skillnad från övriga OECD-länder där genomsnittet är sju procent (Skolverket, 2015). En 

undersökning av Statens medieråd visar att  en majoritet av 12 åringar och alla över 13 år 

är högkonsumenter av internet. Den digitala mobiltekniken i smarta telefoner gör att barn 

som har en smarttelefon har möjlighet att vara  uppkopplad mot internet under hela dagen 

och 2014 använde 65 % av alla 9–12-åringar internet varje dag (Statens medieråd, 2016). 

Lika väl som att barn och ungdomars användning av datorer har ökat de senaste åren har 

även datoranvändningen inom skolan har ökat kraftigt.  Regeringens utredning En digital  

agenda  i  människans  tjänst-  en  ljusnande  framtid  kan  bli  vår (2014)  fastställer  att 

1 Förkortningen  OECD  står  för  Organisationen  för  ekonomiskt  samarbete  och  utveckling,  och  är  en 
internationell  organisation  för  utbyte  av  idéer  och  erfarenheter  inom  områden  som  påverkar  den 
ekonomiska utvecklingen mellan i-länder med demokrati och marknadsekonomi. 
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digitalisering av skolan öppnar upp för stora möjligheter inom skola och undervisning. 

Kapitel  fem i rapporten slår fast  vikten av att  ge elever  kunskapen att  hantera digitala 

verktyg. 

 Det svenska utbildningsväsendet är av central betydelse i att rusta barn och 

ungdomar för framtidens samhälle. Redan i dag genomsyrar it stora delar av 

vårt  samhälle,  en utveckling som vi har all  anledning att  tro kommer att  

fortsätta.  Det  är  därför  viktigt  att  skolan  ges  förutsättningar  att  utveckla  

svenska elevers förmåga att  hantera digitala verktyg både som en del av  

kunskapsinhämtningen och för att  kunna verka och fungera i  dagens och  

framtidens samhälle. (Regeringen, 2014 s. 129)

Regeringen har ålagt Skolverket att följa upp IT-användning och IT-kompetens i skolan. År 

2012 konstaterade Skolverket att tillgången på datorer hade förbättrats och att det på tre år 

blivit en förändring mot allt fler bärbara datorer och surfplattor och att trenden pekar mot 

att alla elever får tillgång till en egen dator, sk en till en (Skolverket, 2013). Dock verkar 

inte skolan vara beredd på det stora arbete som digitaliseringen av skolan innebär och trots 

att andelen datorer har ökat har inte IT-användningen ökat. Få grundskolor har en IT-plan 

eller  en  IT-strategi  och  siffran  har  till  och  med  sjunkit  sedan  mätningen  2008. 

Användningen av IT har inte förändrats på senare tid och elevernas datorer används mest 

för  skrivuppgifter  eller  informationssökning.  Användningen  av  IT  i  naturorienterande 

ämnen  och  matematik  håller  sig  på  en  alltjämt  låg  nivå  (Skolverket  2013).  Då  stora 

resurser, och fokus, lagts på att skaffa in IT-utrustning till skolan, har kunskap om själva 

användningen  av  utrustningen  och  hur  den  bäst  används  som  lärverktyg,  kommit  på 

efterkälken. 

I  Lärarförbundets rapport,  som publicerades hösten 2015, framkommer det att  3 av 10 

lärare upplever att det inte finns digitala läromedel som passar undervisningen. Många av 

lärarna är också kritiska till behovet av IT-användande i skolan och  anser de att de inte har 

kompetens nog att använda sig av IT i sin undervisning. Endast fyra av tio lärare är nöjda 

med de digitala läromedel som finns, jämfört med sju av tio lärare som anser sig nöjda med 

de traditionella läromedel. Det är därmed tydligt att lärare, trots att flera lärare upplever sig 

ha en bra generell  IT-kompetens,  behöver kompetensutveckling i  hur IT kan utgöra ett 

pedagogiskt verktyg och i att bedöma digitala läromedel.
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Granskning av digitala läromedel

Myndigheten för skolutveckling, som verkar för ökad användning av IT i skolan, och som 

tidigare enbart har sett över hur skolor använder sig av IT och vilken utrustning som finns, 

vidgar nu sitt fokus även till vilket material som finns och vilka kompetenser som krävs för 

att använda det. 

Till skillnad från traditionella tryckta läroböcker som länge setts som en säker grund för 

forskningsbaserat  innehåll  med  stark  anknytning  till  styrdokumenten,  innebär 

digitaliseringen och det ökade utbudet av digitala läromedel producerade av flera aktörer 

en  större  utmaning  för  lärare  att  kritiskt  granska  de  digitala  läromedlen  till  hands 

(Skolverket 2015). 

En del  producenter  av digitala  läromedel  utvecklar  både  material  som kompletterar  de 

tryckta läroböckerna,  och en del företag utvecklar enbart  digitalt material.  Det material 

som produceras av läromedelsföretag är vanligtvis granskade och förankrade i läroplanens 

kursmål och vetenskapliga pedagogiska teorier, men det material som kommer från andra 

tillverkare  bör  granskas  källkritiskt,  då  få  av  dessa  digitala  läromedel  är  vetenskapligt 

granskade  (Sjödén  2014).  Skolverket  ger  i  sin  publikation  Hur  granskar  vi  digitala  

läromedel? (2015) tips på frågor som lärare kan använda sig av vid granskning av digitalt 

läromedel,  exempelvis  ”Går  det  att  kontrollera  faktauppgifterna?”,  ”Är  materialet 

heltäckande eller behöver du komplettera med något?” och ”Är materialet anpassat efter 

gällande  kursplaner  (alt.  Ämnesplaner)?”  (Skolverket,  2015).  Dock  gäller  de  flesta  av 

frågorna förlagsproducerat material och ingen tydlig mall finns att tillgå för granskning av 

läromedel av andra producenter.
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The 3D Classroom

Ett  av  de  företag  som producerar  digitala  läromedel  är  företaget  Sensavsis.  Det  är  ett 

svenskt företag som säger sig vara världsledande inom interaktiv 3D utbildning. Företaget 

har  utvecklat  en  mjukvaruplattform för  tredimensionella  och  interaktiva  visualiseringar 

(Sensavis, 2016-01-06 ).  Utifrån denna plattform har företaget bland annat skapat The 3D 

Classroom.  Programmet lanserades 2013 och finns idag i Sverige och Storbritannien. Det 

digitala  läromedlet  består  i  ett  mjukvaruprogram som med hjälp av  en 3D-tv och 3D-

glasögon kan ge interaktiva och realistiska tredimensionella visualiseringar av exempelvis 

kroppen eller fotosyntesen som kan vara för abstrakt för eleverna.

Med slogans som  ”Gör det komplexa enklare att  förstå” och ”Inkluderar alla elever i 

lärandet” (Sensavis, 2016-01-06) marknadsför Sensavis produkten The 3D-classroom som 

ett material som engagerar eleverna, skapar förståelse och motivation för lärande.  

Produkten avser att användas av läraren i undervisning av klassen/gruppen, och genom 

interaktiva visualiseringar göra det möjligt att individanpassa undervisningen. Produkten 

innehåller inga ljud, eller andra texter än bilder vilket enligt Sensavis gör det möjligt för 

läraren att själv anpassa undervisningsnivå, språk och pedagogik utifrån elevernas behov. 

Avsaknaden  av  skriven  text  är  ett  medvetet  val  från  produktutvecklarnas  sida  då  det 

visuella språket anses hjälpa barnen till  bättre förståelse, i  synnerhet de elever som har 

svårt att ta till sig av ett textbaserat innehåll. Information på företagets hemsida beskriver 

The 3D Classroom som ”/.../ en mjukvara som tillsammans med pedagogens kompetens 

revolutionerar  utbildning  och  lärande!”  (Sensavis,  2016-01-06).  Det  är  alltså  lärarens 

undervisning och pedagogiska val som står i centrum och genom att använda produkten på 

ett sätt som ger utveckling i elevers förståelse. (Sensavis, 2016-01-06) Företaget Sensavis 

har tagit fram produkten The 3D Classroom i samarbete med lärare, professorer, forskare 

och  kunder  arbetat  fram  produkten  efter  kundernas  önskemål.  Detta  har  lett  till  att 

produkten,  enligt  företaget,  håller  hög kvalitet  och med ett  innehåll  som efterfrågas av 

lärare, och utvecklas i takt med kundernas behov. 

Genom att undervisningens nivå avgörs av lärarens val av pedagogik är läromedlet tänkt 

att  passa  för  elever  i  alla  åldrar,  från  förskoleklass  upp  till  gymnasienivå.  Även 
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universitetsstudenter  anses  dra  nytta  av  produktens  tydlighet  och  struktur.  Citerat  från 

Sensavis websida ”the3dclassroom” (2016-01-06):

 Det handlar inte om film, utan det är ni som pedagoger som med er kunskap  

om ett  specifikt  område,  själva  väljer  hur  ni  vill  visa  det  för  eleverna.  

(Sensavis, 2016-01-06 ) 

Ni får på det sättet ett läromedel som inte bestämmer hur ni ska undervisa  

om något, utan ni tar hjälp av produkten för att förklara just det som ni har i 

tankarna på ert sätt. (Sensavis, 2016-01-06 )

Läromedlet  är  i  3D,  vilket  förstärker  upplevelsen  och  ökar  intresset  för  

innehållet samtidigt som produktens viktigaste funktion är interaktiviteten  

och den höga graden av realism i det som visualiseras. 

(Sensavis, 2016-01-06)

Företaget Sensavis hävdar också på hemsidan att produktens animerade bilder framhävs 

som  realistiska  och  korrekta  och  utarbetade  i  nära  samarbete  med  läkare  och  annan 

medicinsk personal. Då eleverna därmed får en korrekt bild av verkligheten samtidigt som 

läraren interaktivt kan påverka bilderna, exempelvis zooma in för att få en tydligare bild, 

ska eleverna lära sig mer på kortare tid. Detta skulle alltså medföra att lärarna spar in tid  

Sensavis, 2016-01-06). 

Programmet säljs som en licens till en dator. Därmed riktar det sig till lärare att använda 

sig av i NO-undervisningen, men är inte tänkt att vara ett material som varje enskild elev 

får tillgång till.  
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Litteraturöversikt

Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts finns fortfarande mycket liten forskning om digitala läromedel, och 

trots att  digitala läromedel och läromedel i 3D-format är på framfart kan det ännu ses som 

till stora delar outforskad mark. Det finns ännu ingen given mall för  bra digitala verktyg i 

undervisningen. 

Företaget Sensavis och The 3D Classroom vilar sin produktutveckling på professor Anne 

Bamfords  studie  LiFE:  Learning  in  Future  Education   Evaluation  of  innovation  in  

learning using emerging technologies där Bamford 2010 undersökte 3D-undervisningens 

påverkan på elever i  15 olika skolor i 7 länder runt om i Europa. Fokus låg på elever 

mellan 10- 13 år undervisning i de olika ämnen inom No.

Undersökningen gick ut på att undersöka skillnader i elevers förståelse i No-ämnen om de 

fått  informationen  i  3D-  eller  2Dformat.  Bedömningen  gjorde  utifrån  elevers 

kommunikation, uppmärksamhet och beteende. Genom att jämföra elevgrupper, och göra 

före- och eftertest med de båda grupperna,  där den ena gruppen fått undervisning i 2D och 

den  andra  i  2D  plus  3D  kunde  man  se  att  86%  av  de  elever  som  fått  ytterligare 

undervisning i 3D förbättrade sina resultat i eftertestningen jämfört med 52% av de elever 

som fått undervisningen enbart i 2D. 

Också elevernas beteende och kommunikation skilde sig åt i de båda grupperna. Elever 

som undervisades med 3D var 92% av eleverna aktiva under lektionen jämfört med 46% 

av eleverna som undervisades  i 2D. Eleverna som undervisats med 3D var också mer 

motiverade och bättre på att komma ihåg detaljer och svara på öppna frågor är eleverna 

som undervisats  i  2D.  Förklaringen till  elevernas  förbättrade kunskaper  anser  Bamford 

ligga i elevernas ökade uppmärksamhet och motivation.

Det program som Anne Bamford undersökte var dock inte programmet The 3D-classroom 

från företaget Sensavis, utan ett program från företaget Texas Instruments och NEC. Detta 

program innehöll  såväl  skrivna texter  som inspelat  tal,  något  som förvisso inte  nämns 

direkt i  rapporten men som framkommer genom bilder och elev- och lärarintervjuver i 
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Bamfors rapport. Rapporten visar därmed inte på fördelarna med användningen av The 3D 

Classroom,  utan  endast  på  skillnader  i  elevers  uppfattningar  och  prestationer  efter 

undervisning med eller utan 3D-effekt. 

Björn Sjödén tar i texten Vad är ett bra digitalt läromedel? (2014) upp problemet med den 

bristfälliga forskning som finns kring digitala läromedel. Lärare idag ställs inför en stor 

utmaning då de ska avgöra vilka digitala program som passar den undervisning de vill  

genomföra, och hur de ska kunna bedöma kvaliteten på de program som finns till buds. Till 

skillnad från traditionella läroböcker produceras digitalt material fort, vilket gör att lärare 

inte  kan  förlita  sig  på  egna  eller  kollegors  tidigare  erfarenheter,   och  få  program  är 

dessutom vetenskapligt utvärderade. Genom att konkretisera några riktlinjer för lärare för 

användning  och utvärdering  av  digitala  läromedel  skapar   Björn   Sjödén  fokus  på  de 

mervärden lärverktyg skapar. Han utgår från Robyler och Doerings  huvudfunktioner för 

digitala  läromedel;  drillning-  och  övningsprogram,  vägledningsprogram,  simuleringar, 

lärspel och problemlösningsprogram (Robyler & Doering, 2010). Han  delar in digitala 

mervärdesfunktioner  i  tre  olika  kontexter  vilka  rör  eleven  och  elevens  omgivning; 

representation,  interaktion  och  social  positionering,  och  drar  sedan  riktlinjer  för 

bedömning av mervärdesfunktionerna. 

”Första  riktlinjen:  Ett  bra  digitalt  läromedel  främjar  förståelse  genom  att  

utnyttja mediets  egenskaper att  representera information på flera olika sätt  

(visuellt och auditivt, statiskt och dynamiskt, verbalt och i bild, som narrativ  

och instruktioner, samtidigt och i sekvenser, etc.).”(Sjödén, 2014, s. 88.)

Sjödén  poängterar  även  att  den  information  som hjälper  elevernas  lärande  inte  enbart 

handlar  om lärverktygets  visuella  presentation,  som inledningsvis  kan  fånga  elevernas 

intresse men som utan ett bra pedagogiskt innehåll tappar elevernas intresse i längden. 

Snarare, menar han, är det den multimodala presentationen som kombinerar ljud och bild 

som är mest gynnsamt för de flesta elever.  Peter Gärdenfors skriver i sin bok  Lusten att  

förstå – om lärande på människans villkor (2010) om de möjligheter som IT i  skolan 

öppnar upp för att stödja elevers motivation och förståelse. Han menar att barn tillbringar 

idag mycket tid till att spela olika former av digitala spel. I spelandet visar barnen stort 

engagemang och fokus, något som Gärdenfors menar borde tas tillvara på i undervisningen 

för att skapa ett djupgående lärande för eleverna. Genom att använda teknik i skolan kan 

eleverna bli  engagerade och lärandesituationen kan anpassas till  elevens olika nivå och 

lärstil.
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För att tekniken ska bli en tillgång för elevers lärande har Gärdenfors ställt sex kriterier för 

det digitala läromedlet (Gärdenfors, 2010, s. 230-234):

• Tekniken skall stödja interaktivitet.

• Tekniken skall förhoppningsvis ge återkopplingar till eleverna.

• Tekniken skall använda narrativa former i presentationen av materialet.

• Tekniken skall anpassas efter individernas lärstilar.

• Tekniken skall erbjuda former för samarbete.

• Tekniken skall stödja metakognition. 

Läromedel  som uppfyller  dessa  sex  kriterier  gynnar  elevernas  förståelse  bäst.  Digitala 

läromedel som bygger på systemen visualisering, simulering och vägledning kan på olika 

sätt uppfylla dessa kriterier.  

Gärdenfors (2010) menar att visualisering är en stark faktor för ökad förståelse. Synsinnet 

är  dominerande för det mänskliga tänkandet och abstrakta situationer som till  exempel 

människokroppens inre kan vara svåra att förstå utan visualiseringar. Användningen av IT 

öppnar upp för stora möjligheter att skapa visualiseringar inom olika kunskapsområden för 

att  underlätta  elevernas  inlärning.  Visualiseringar  skapar  också  interaktivitet  mer  än 

vanliga bilder, men en nackdel kan vara att eleverna får minska koncentration genom att de 

fokuserar  mer  på  bilderna  än  lösa  de  problem  som  bilderna  ska  stödja.  Enbart 

visualiseringar  stimulerar   dock  inte  lärandet,  utan  bör  användas  tillsammans  med 

ytterligare information som texter eller tal. Att använda visualiseringar tillsammans med tal 

är det mest optimala för lärande, och Gärdenfors menar att hjärnan har lättare att hantera 

material om det språkliga presenteras med en röst snarare än text. Genom att koppla ihop 

bilder och språkligt tal ökar förståelsen hos elever då hjärnans två arbetsminnen, ett för 

synen  och  ett  för  hörseln,  samverkar.  Lärarens  uppgift  blir  därför  i  en 

undervisningssituation  att  förstärka  kommunikationen  och  lyfta  fram  grundläggande 

mönster, ställa frågor och besvara frågor, och på så sätt skapa interaktion mellan lärare och 

elev. 

Utifrån Björn Sjödéns första riktlinje uppfyller The 3D Classroom endast ett fåtal av de 

representationer som ett  bra digitalt  läromedel bör innehålla.  Då programmet i  sig inte 

innehåller  varken  ljud  eller  skriven  text  faller  den  auditiva  delen  på  lärarens 

undervisningsmetod och på de val som läraren gör i lärsituationen. Programmets innehåll 
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är till största del statiskt och det är läraren som skapar dynamiken i form av interaktiva  

rörelser.  Programmet  The  3D Classroom bör  även  utifrån  Gärdenfors  teorier  förstärka 

elevernas lärandesituation då programmet inte innehåller någon information i varken text 

eller  ljud,  och  det  därmed  blir  lärarens  uppgift  att  tillföra  visualiseringarna  auditiv 

information.  Genom  att  använda  programmets  visualiseringar  i  en  demonstrerande 

undervisningssituation där läraren i för en dialog med elever skapas en goda förutsättningar 

för lärande.

Sjödéns andra riktlinje handlar om interaktion:

Ett bra digitalt läromedel tillåter eleven att interagera med 

materialet  med  tydlig  och  omedelbar  återkoppling  från  systemet  som  

möjliggör kunskapsutveckling. (Sjödén, 2014, s. 90)

Den  viktigaste  funktionen  med  interaktion  är  att  ge  eleverna  återkoppling.  Genom så 

kallade återkopplingsloopar får eleven respons på elevens svar och ger eleven möjlighet att 

korrigera sitt svar tills eleven tillgodogjort sig uppgiftens kunskap. Håkan Fleischer och 

Helena Kvarnsells skriver i sin bok Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik  

(2015)  om hur  elever  genom snabb  återkoppling  med  digitala  läromedel  ökar  elevers 

motivation.  Motivation är  det  som styr  eleven mot  målet  och enligt  tidigare forskning 

bidrar  datoranvändande  i  undervisningen  till  att  elever  blir  mer  motiverade  och 

undervisningen  blir  intressantare  och  roligare.  Människan  drivs  av  yttre  och  inre 

motivation.  Yttre motivation skapas genom drivkraften att utföra något för att få något 

eftertraktat, en belöning, tillbaka. Datoranvändning och digitala läromedel kan på ganska 

enkla  sätt  skapa  yttre  motivation  genom  belöningssystem  i  programmet.  Dessa 

belöningssystem kan vara relativt enkla, som exempelvis en positiv ljudsignal eller bild, 

och kan vara mycket effektiva om de används rätt för att motivera en elev att genomföra 

monotona  uppgifter  som  för  eleven  upplever  som  tråkiga.  Motivationen  och 

kunskapsinhämtningen ökar också om eleven får möjlighet får direkt återkoppling på sina 

prestationer, och möjligheten att göra om, och intensivträning på det som  eleven upplevt 

som svårast, tills resultaten blivit förbättrade för att till slut få belöningen (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). Inre motivation är ett mer komplext system av olika drivkrafter inom 

individen.  Fleischer  och  Kvarnsell  (2015)  utgår  från  att  inre  motivation  består  av  tre 

samverkande delar; autonomi, behärskande och uthållighet. En elev som upplever sig själv 
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styra  arbetsgången,  genom att  känna  till  målet  för  arbetet  och  själv  få  vara  med  om 

bestämma  hur  målet  ska  uppnås,  känner  större  motivation  vilket  kan  leda  till  bättre 

förståelse.  Genom  att  eleven  inte  kan  interagera  programmet  The  3D  Classroom 

självständigt utan är hänvisad att ta del av materialet i en lärarledd undervisningssituation, 

och  programmet  i  sig  inte  gör  några  återkopplingar  finns  inget  stöd  för  läromedlets 

funktionalitet  i  Sjödéns  andra  riktlinje.  Inte  heller  finns  några  funktioner  i  The  3D 

Classroom som stödjer  den  tredje  riktlinjen,  läromedlets  förmåga  att  aktivera  positiva 

attityder och beteendemönster i elevernas sociala roller.  Programmet The 3D Classroom 

marknadsför  sin  produkt  som  motivationsskapande   men  innehåller  inga  inbyggda 

återkopplingsloopar  eller  andra  typer  av  återkopplingar  eller  belöningar  för  att  skapa 

motivation  enligt  Fleischer  och Kvarnsells  teorier.  Inte  heller  kan  eleven med The 3D 

Classroom på  egen  hand  påverka  arbetsgången eller  se  sin  egen  kunskapsutveckling  i 

arbetsgången.  

Programmet The 3D Classroom är i sin utformning en produkt som är överskridande över 

kategorigränserna för vad som är ett läromedel för eleverna, och vad som kan ses som ett 

hjälpmedel för lärarna. Detta gör programmet svårt att utvärdera i förhållande till rådande 

teorier om fördelen med digitala läromedel för elevers förståelse. 

Företaget Sensavis marknadsför produkten The 3D Classrom som ett läromedel för bättre 

förståelse hos eleven;  ”Gör det komplexa enklare att förstå” (Sensavis), dvs ett visuellt 

hjälpmedel som gör komplexa processer lättare att förstå. För att undersöka vad eleverna 

förstår görs  denna  undersökning  utifrån  att  eleverna  skapar  mening  genom  att  skapa 

samband i  form av relationer  i  mellan  begrepp,  och  mellan  begrepp  och sina  tidigare 

erfarenheter (Gärdenfors, 2010, Säljöö, 2000, Lidar & Lundqvist, 2009). 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är titta närmare på, och göra en utvärdering i tre klasser av, det 

digitala läromedlet The 3D Classroom. Jag kommer i uppsatsen att undersöka hur eleverna 

påverkas av, och relaterar till, det digitala läromedlet The 3D Classroom i sina diskussioner 
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efter  en  genomgång  med  läromedlet  och  om  eleverna  påvisar  ökad  förståelse  och 

motivation.

Undersökningen utgår från dessa forskningsfrågor:

– Vilka relationer mellan nyckelbegrepp och egna erfarenheter skapar eleverna?

– Relaterar eleverna till läromedlet - och i så fall hur?

– Visar elevernas diskussioner på motivation till fördjupade kunskaper i ämnet?

Metod

Metod för datainsamling

Då min undersökning syftar till att undersöka elevernas användning av nyckelbegrepp och 

relationer mellan begrepp i samband med lärarens användande av The 3D Classroom, har 

jag valt att själv genomföra en lektion med materialet och i samband med detta göra 

observationer av elevdiskussioner i arbetsgrupper. Einarsson och Hammar Chiriac (2013) 

beskriver två typer av observationer; den teoriprövande, som bekräftar eller förkastar en 

befintlig teori, och den teorigenererande, som skapar nya teorier.  Eftersom jag ville 

studera sambandet mellan produktens utlovade fördelar  och elevernas meningsskapande 

var min observation  teoriprövande.  Jag samlade empiri genom ljudupptagning och en 

skriftlig uppgift. Dessutom noterade jag i min roll som lärare elevernas interaktivitet under 

genomgången. Under lektionens första del, den lärarledda genomgången, använde jag mig 

av läromedlet The 3D Classroom.  Min roll som observatör blev i  lektionens andra del mer 

passiv då eleverna i mindre grupper fick besvara en provfråga. Genom att låta eleverna 

samtala om innehållet och gemensamt föra ett resonemang får jag möjlighet till inblick i 

elevernas tänkande och gemensamma förståelse (Säljöö, 2000). Jag gjorde 

ljusupptagningar av elevers diskussioner med hjälp av mikrofoner för att observera hur 

eleverna använder sig av nyckelbegreppen, vilka relationer eleverna skapar mellan 

begreppen och hur eleverna skapar relationer mellan innehållet och läromedlet. Eleverna 

fick gruppvis skriftligen besvara en provfråga från det nationella provet i biologi för åk 6 
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2013 som behandlade lektionsinnehållet. Dessa svar har sedan jämförts med elevernas 

diskussioner i ljudupptagningarna. 

 Urval

Då jag i min undersökning själv ville hålla lektioner med elever valde jag att vända mig till  

en skola i  Uppsala jag tidigare haft  kontakter med. Undersökningen genomfördes i  tre 

klasser i skolår fem där klassläraren har förtroende för mig som pedagog och var villig att 

överlåta undervisningen till mig. Att genomföra min undersökning i skolår fem på denna 

skola  passade bra dels på grund av att den lektion jag tänkt genomföra, och dels för att jag 

inte tidigare undervisat dessa elever och därmed har lättare att upprätthålla anonymiteten 

hos de inspelade eleverna. 

Trots att en medgivandeblankett delats ut till samtliga elever i årskursen var det endast ett 

fåtal som kommit ihåg att lämna in blanketten innan undersökningen skulle genomföras. 

Detta ledde till att endast 19 elever av 73 kunde delta i inspelningen, vilket kan ses som ett  

otillräckligt underlag för att dra större slutsatser i utvärderingen av programmet. 

Skolan  ligger  i  ett  homogent  kulturellt-  och  kapitalstarkt  bostadsområde,  där  samtliga 

elever som deltog i lektionerna har svenska som förstaspråk. Eleverna kan därför antas ha 

tillräckliga  språkliga  kunskaper  för  att  tillgodogöra  sig  lektionsinnehållet  och  kunna 

besvara provfrågan.  

Undersökningskontexter och genomförande av materialinsamlingen

Undersökningen genomfördes vid tre påföljande lektionstillfällen med tre olika klasser i 

årskurs  fem  och  utfördes  som en  av  mig  lärarledd  klassrumslektion  i  ämnet  biologi. 

Lektionen var 60 minuter lång. Temat för lektionen var ”syrets väg ut till musklerna”, med 

fokus  på  hjärtats  och  lungornas  arbete.  Lektionen  planerades  utifrån  en  fråga  från  det 

nationella provet i skolår sex från 2013 (Skolverket) som berörde ämnet cirkulation och 

respiration. Eleverna hade tidigare på terminen, genom gruppdiskussioner och läroböcker i 

biologi, berört ämnet cirkulation, respiration och muskler i biologiämnet.  
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Lektionen i denna undersökning var uppdelad i två delar. Den första delen av lektionen 

hölls som en demonstration med bildstöd i programmet  The 3D Classroom. Den andra 

delen  av  lektionen  bestod  av  elevgrupparbete.  Vid  genomförandet  av  lektionerna  var 

elevernas ordinarie lärare inte närvarande, däremot var en tekniker från företaget Sensavis 

med i klassrummet för att rigga upp den tekniska utrusningen och vara behjälplig med 

tekniskt stöd under lektionerna. 

Den tekniska utrustningen bestod i en 50- tums tv-skärm, 3D-glasögon till samtliga elever 

och lärare, samt dataprogrammet The 3D Classroom från Sensavis.

Det prov som eleverna tilldelades var en kopia av det nationella provet i biologi 2013 

hämtat från Skolverkets hemsida.

Lektionen inleddes  med  att  eleverna  fick  placeras  om så  att  alla  elever  satt  inom det 

avgränsade  område  framför  TV-skärmen  där  3D-upplevelsen  av  programmet  är  mest 

optimalt. Eleverna fick därpå varsitt par 3D-glasögon. Jag började med att visa eleverna en 

bild av stora kretsloppet för att visa hur blodet rör sig i kroppen och att det syrerika blodet 

ut i kroppen visas rött på bilden och det syrefattiga blodet från kroppen till hjärtat visas i 

blått. 

Bild 1, tagen från programmet The 3D Classroom med tillstånd från företaget 

Sensavis.

Därefter gick jag vidare till att visa bilden av lungorna. Den tredimensionella bilden visar 

tydligt lungornas placering i kroppen och hjärtats placering i förhållande till lungorna då 

modellen gick att vrida runt så att lungorna kunde beskådas från alla håll. 
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Bild 2, tagen från programmet The 3D Classroom med tillstånd från företaget 

Sensavis.

Jag visade också diafragman och hur diafragman skapar andningsrörelser för lungorna. 

Detta var något elevernas ordinarie lärare försökt att visa eleverna men som han inte varit  

säker  på  att  eleverna  förstått.  Då dataprogrammet  har  rörliga  effekter  syntes  en  tydlig 

koppling  mellan  diafragmans  rörelse  och  lungornas  rörelse.  En  i  dataprogrammet 

förprogrammerad effekt gjorde det möjligt att visa syrets väg via ner i lungorna i form av 

en  virtuell  ”berg-  och  dalbana”.  I  slutet  av  turen  kunde  man  se  lungblåsorna  och 

kapillärerna.  Nästa  del  jag  visade  eleverna  var  gasutbytet  i  blodet.  Jag  förklarade  hur 

syremolekylerna från lungan kommer in  i  blodet  och koldioxidmolekylerna från blodet 

kom tillbaka till lungan för att sedan andas ut med utandningsluften.

Bild 3, tagen från programmet The 3D Classroom med tillstånd från företaget 

Sensavis.
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Jag gick nu vidare med att visa bilden av hjärtat. Dataprogrammet gjorde det möjligt för 

mig även här att vrida modellen av hjärtat från olika vinklar. Hjärtat gjorde pumprörelser 

men eftersom programmet  inte  innehåller  något  ljud hördes  inget  hjärtljud.  Genom att 

zooma in i modellen av hjärtat kunde jag visa hjärtat i genomskärning och hjärtats olika 

delar. Bilden visade tydligt hjärtklaffarnas arbete i takt med hjärtats sammandragningar. 

Jag förklarade hur det syrefattiga blodet från kroppen kommer till hjärtats högra förmak 

och kammare för att sedan pumpas till lungorna. Då modellen av hjärtat inte visade någon 

tydlig koppling mellan blodets väg från hjärtat till lungorna visade jag blodets väg med 

hjälp av muspilen. Jag upprepade lungblåsornas arbete och visade hur det syrerika blodet 

pumpades tillbaka till vänster kammare och förmak för att sedan pumpas ut i kroppen. 

Bild 4, tagen från programmet The 3D Classroom med tillstånd 

från företaget Sensavis.

Avslutningsvis visade jag eleverna den första bilden med stora kretsloppet. Genom att föra 

muspekaren i  blodets strömriktning repeterade jag cirkulationssystemet från hjärtat,  det 

syrerika blodet ut till musklerna, det syrefattiga blodet tillbaka till hjärtat, från hjärtat till 

lungorna och från lungorna tillbaka till hjärtat och sedan ut i kroppen. 

Genom hela föreläsningen bjöd jag in eleverna till diskussioner genom att ställa frågor på 

det de såg på skärmen och på deras tidigare kunskaper om cirkulation. Eleverna i samtliga 

klasser svarade endast kortfattat och endast tre av dem hade egna frågor. 

Efter  föreläsningen delade  jag in  eleverna  i  slumpvalda  grupper  om tre  eller  fyra  och 

delade ut provfrågan. Provfrågan löd: 

”När man springer använder musklerna mycket syre. Förklara hur syret 
kommer från luften till musklerna.” (Skolverket 2013)
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Av de 19 elever som deltog i inspelningen skapades fem arbetsgrupper som tilldelades en 

mikrofon. Dessa grupper bestod av två, tre eller fyra deltagare beroende på antal deltagare i 

de olika klasserna och praktiska skäl. Jag förklarade att detta var ett samarbete och vikten 

av att alla i gruppen kände sig delaktiga och förklara för varandra  så att de gemensamt  

kunde  svara  på  frågan.  Vid  gruppdiskussionerna  lämnades  eleverna  sedan  att  arbeta 

självständigt för att tydliggöra vilka samband eleverna gjorde till läromedlets innehåll utan 

att ha läraren som riktningsgivare, vilken annars kan påverka elevernas lärprocess (Lidar & 

Lundqvist, 2009). Efter 15 minuter avslutades lektionen och elevernas provsvar samlades 

in och mikrofonerna stängdes av. 

De tre  lektionerna  genomfördes  utan  några  störande moment.  Tekniken  fungerade  och 

eleverna var samarbetsvilliga. 

Reflektioner över metoden

De tre lektionerna hölls på en måndag och den första lektionen var veckans första lektion. 

För dessa elever blev det en ovan start på veckan. Att det dessutom var jag och inte deras 

ordinarie lärare som höll lektionen kan ha skapat en osäkerhet hos eleverna som yttrade sig 

i  att  eleverna  blev  reserverade  och  tystlåtna.  Teknikerns  närvaro  i  klassrummet  kan 

ytterligare ha bidragit till elevernas minskade engagemang. Eleverna var samarbetsvilliga 

men tystlåtna under föreläsningen men blev mer talföra under grupparbetet och började då 

ställa frågor till mig och varandra och uttrycka egna tankar om ämnet. På grund av det låga 

antalet  deltagande  elever  gjordes  gruppindelningen  utifrån  praktiska  förhållanden,  som 

elevernas placering i klassrummet, snarare än en mer genomtänkt indelning utifrån vilka 

elever  som skulle genomföra ett  gott  samarbete och därmed utveckla samtalsprocessen 

(Stensaasen & Sletta, 2000). Fördelningen av antalet flickor och pojkar blev inte heller 

jämn i grupperna på grund av det låga antalet deltagande pojkar jämfört med flickor. Då 

eleverna från början informerades om att deras insats skulle vara anonym och inte ligga till 

någon grund för betygssättning minskade elevernas  motivation att  prestera  sitt  yttersta, 

något som framkom vid genomlyssnandet av elevernas samtal där det mer eller mindre 

uttalat  i flera grupper att det inte betygsätts och därför inte måste vara så noga skrivet.  

Valet av skola kan också ha betydelse för utfallet, eftersom de flesta elever i dessa klasser  
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är vana vid 3D-tekniken hemifrån. Detta gjorde troligtvis att eleverna inte upplevde 3D-

undervisningen med samma entusiasm som jag initialt antog.

Tillförlitlighet

Då jag själv höll i lektionen utan inblandning av elevernas ordinarie lärare gjorde att jag i 

min roll som observatör blev mycket delaktig i forskningen och till stor del kan ha 

påverkat  datan som samlas in. Einarsson och Hammar Chiriac (2013) påvisar att en sådan 

observatör kan bli en felkälla och påverka resultatet av insamlingen och göra den 

insamlade datan opålitlig. Det finns också en risk att det var mitt val av språkbruk, 

undervisningsmetod, engagemang eller förmåga att entusiasmera eleverna som blev 

avgörande för elevernas meningsskapande istället för det digitala läromedlet. 

Trots att jag som delaktig observatör kan vara en felkälla valde jag ändå att själv 

genomföra lektionen för att se sambandet mellan min användning av det digitala 

läromedlet och nyckelbegreppen, och elevernas respons och meningsskapande. Dessutom 

kan jag jämföra min lektionsplanering och mitt genomförande av lektionen med elevernas 

diskussioner och provsvar.

Etiska hänsynstaganden

Vetenskapsrådet  (2002)  har  tagit  fram  etiska  riktlinjer  för  humanistisk-

samhällsvetenskaplig  forskning.  Dessa  riktlinjer  konkretiseras  till  fyra  huvudkrav; 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet. 

Insamlingen av data i denna studie följer de etiska riktlinjerna genom att samtliga deltagare 

i studien och deras vårdnadshavare har informerats om syftet med inspelningarna och hur 

materialet skall användas. Vårdnadshavarna och eleverna har skriftligen fått samtycka till 

deltagande och getts information om, och möjlighet, att när som helst under inspelningens 

gång avbryta sin medverkan. I denna studie är endast elevernas diskussioner av intresse 

och inga personuppgifter på eleverna är insamlade. Det insamlade materialet förvaras på 

ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det. 
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Databearbetning och analysmetod 

Samtliga närvarande elever deltog i den genomförda lektionen och fick gruppvis besvara 

provfrågan men ljudupptagningar skedde endast av de 19 elever vars vårdnadshavare gett 

sitt  medgivande  för  sitt  barns  deltagande  i  studien.  Genom observationer  och  inspelat 

material har jag analyserat om, och i så fall hur, eleverna har relaterat till läromedlet och 

nyckelbegreppen, och om de i sina diskussioner använder läromedlet som ett stöd genom 

att hänvisa till innehållet i sitt resonemang. Jag har även analyserat elevernas diskussioner 

för att se om eleverna verbalt uttrycker intresse för innehållet i uppgiften och motivation 

till fördjupade kunskaper i ämnet.

Vid transkriberingen av dessa ljudupptagningar har jag valt att endast transkribera det som 

tillhör uppgiften och har tagit bort det som jag anser vara ”lekljud”, bakgrundsljud eller 

samtal  som  inte  rör  uppgiften.  Då  det  endast  är  ljudupptagningar  av  elevernas 

gruppdiskussioner har jag endast haft möjlighet att transkribera talspråket, utan möjlighet 

att  se  elevers  gester.  För  att  upprätthålla  konfidentialitet  har  även namn som nämns  i 

diskussionerna tagits bort i transkriberingen. 

Resultat

Orden muskler, lungor, hjärta, blod och syre finns till stöd för eleverna på provfrågan under 

rubriken  hjälpord,  och  de  är  också  de  begrepp  som  undervisningen  behandlade  med 

läromedlet The 3D Classroom. Dessa begrepp är därmed de nyckelbegrepp eleverna efter 

genomgången  förväntas  visa  förståelse  för,  och  använda  i  sina  diskussioner  kring 

provfrågan.

Analysen av det inspelade materialet har skett utifrån  elevernas relation till innehållet och 

hur eleverna relaterar till innehållet i programmet.  

Grupp 1

Eleverna i grupp 1 håller koncentrationen på uppgiften endast en kort tid och börjar sedan 

prata om annat. I diskussionerna kring ämnet använder de vissa nyckelbegrepp för att svara 
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på frågan. De redogör för inandningen av syre till lungorna och att blodet skickar syre till  

kroppen, men visar på osäkerhet kring relationerna mellan de olika begreppen. Endast en 

gång  under  diskussionen  nämns  hjärtat  och  hjärtats  funktion:  ”Sen  hjärtat  sen  blodet, 

RENAS blodet?”

Användningen  av  ordet  renas kan  i  sammanhanget  vara  ett  resultat  av  läromedlets 

simulering  av  gasutbyte  genom  kapillärväggarna  som  kan  uppfattas  som  en  form  av 

filtrering, eller att eleven noterat en form av process utan att ha uppfattat det vetenskapliga 

språkbruket och därmed översatt det till något för eleven mer bekant uttryck. 

”Ja, koldioxiden ska vi ju andas ut. Sen tar vårt blod med koldioxiden som vi redan...  

redan  käkat  sönder.”  Elevens  användning  av  beskrivningen  käkat  sönder  tyder  på  att 

eleven relaterar till begreppet förbrukat eller använt på ett sätt som är bekant för eleven.

Trots den korta diskussionen skriver en elev ner svaret på frågan, och använder sig av 

nyckelbegreppen för att tydligt redogöra för inandning och syrets väg till hjärtat. 

Skrivet svar: Först åker luftmolekylerna in genom näsan, luftstrupen och lungorna. Till sist  

åker syret igenom kapillärerna vars väggar är så tunna att syret kan tränga sig igenom.  

Blodkropparna hämtar upp i kapillärerna som förs vidare till hjärtat, åker in genom höger  

förmak och så renas luften.

Grupp 2

Eleverna i grupp två för  något längre resonemang än grupp 1 och använder sig av samtliga 

nyckelbegrepp, om än i en felaktig ordningsföljd. 

De tar avstamp i sina diskussioner utifrån visualiseringen luftens väg, och tydligt beskriver 

inandning och hur luften tar sin väg ner i lungorna till lungblåsorna. 

Elev 2: ”Det börjar ju med att man andas in. Genom näsan eller...”

Elev 1: ”Efter det åker det ner i lungorna och sen kommer det till …” 

Elev 3: ”Berg-och dalbanan!

Elev 2: ”Nej! Lungblåsorna!”

Den virtuella ”åkturen” har här gjort avtryck på eleven och ersätter begreppet luftvägar. 
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Trots att gruppens tre medlemmar är överens om luftens väg till lungorna, märks det tydligt 

i samtalet att ingen av dem sätter övriga begrepp i rätt samband. Det verkar otydligt vad 

som  händer  med  syret  sedan;  ”Efter  det  åker  det  igenom  luftstrupen.  Ja,  sen  till  

lungblåsorna. Men är lungblåsorna innan? För de åker ju ner till hjärtat.?”. 

En bit  in i  samtalet  börjar eleverna reda ut begreppen, och eleverna försöker medvetet 

använda det vetenskapliga språkbruket; 

Elev 1: ”Syret kommer till blodet, och det är blodet som transporterar syret till hjärtat!”

Elev 2: ”Ja men vad heter det blodet, det åker  ju ner till..”

Eleverna använder ordet ”transportera” för att förklara hur blodet och syret interagerar, och 

genom att  fråga  vad blodet  heter kan  det  tyda  på  att  eleven  söker  ordet  syrerikt som 

använts av läraren i genomgången (även om detta ord snarare är ett begrepp än ett namn), i 

strävan att använda det vetenskapliga språkbruket. 

Elevernas diskussion närmar sig flera gånger hjärtats funktion; ”Det var väl inte så att det  

syrefattiga blodet åker in i hjärtat? Får syre, och sen åker ut från hjärtat igen?”, men de 

kommer varje  gång  tillbaka  till  syrets  väg  från  inandning  till  lungblåsorna,  den 

förprogrammerade visualiseringen i  programmet.  En  elev  lägger  också  till  egna 

ljudeffekter för att beskriva luftens väg: ”Åker ner i luftstrupen så här /susande ljud/ sen  

hamnar...”,  Genom att  lägga  till  det  susande ljud som ofta  förknippas  med luftrörelse 

förtydligar eleven på så sätt programmets visualisering (Sjödén, 2014) och skapar således 

egna  relationer  till  begreppet  utifrån  egna  erfarenheter.  Vid  ett  tillfälle  i  diskussionen 

uttrycker  en  elev  ett  händelseförlopp  som sätter  de  olika  begreppen  i  förhållande  till 

varandra; ”När de fått syre  in från lungorna, sen in, sen genom, sen ner och sen upp.”,  

och från den meningen kan det antas att eleven gestikulerar en rörelse med händerna som 

antingen hänvisar till sin egen kropp eller till dataprogrammets bilder på tv-skärmen. Trots 

att eleverna i sin diskussion vid flera tillfällen sätter de olika begreppen i förhållande till 

varandra  visar  de  på  stor  osäkerhet  kring  samspelet  mellan  dessa  begrepp.  Genom att 

använda det vetenskapliga språkbruket som använts i genomgången öppnar det upp för 

flera missförstånd och felaktigheter. Elev 1 sammanfattar elevernas diskussioner med ”Vi 

börjar med att andas in genom näsan eller munnen. Sen åker det ner i luftstrupen och  

hamnar i lungblåsorna. Där byter det syrerika blodet plats med det syrefattiga blodet. Och  

det syrefattiga blodet åker in i hjärtat. Och får syre”

Elev 2: Vad gör det syrerika blodet?  Sitter dom kvar i kapillärerna?”.  I denna del av 

samtalet verkar eleven uppfattning vara att det  syrerika blodet och det  syrefattiga blodet 
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som två skilda ”sorters” blod istället för att se blodet som transportör av syremolekyler och 

upprepar snarare lärarens ord snarare än egen förståelse för begreppen, något som kan bero 

på att det i detta område inte fanns någon visuell bild av blodströmmar i programmet, utan 

gavs endast som auditiv information från läraren. Det felaktiga antagandet angående blodet 

följer  med i  elevernas  diskussioner.  Också dataprogrammets  visualisering  försvårar  för 

eleverna  då  bilden  av  människokroppen  är  en  modell  och  inte  en  spegelbild  av  en 

människa (vilket gör att hjärtats högra del visas på vänster sida i programmet);  

Elev 3: ”Så där byter det syrerika blodet plats med det syrefattiga? Så det syrerika blodet  

åker in i hjärtats vänstra kammare?” 

Elev 1 :”Nej, högra. Det där. ”

Elev 3: ”Ja, jo, det var där på fel sida.”

Eleverna i grupp 2 kommer inte fram till ett svar på uppgiften förrän de får hjälp av en elev 

i en annan grupp. När de sedan ska skriva ner sitt svar återgår de att beskriva luftens väg 

till lungorna och utelämnar blodet och hjärtats roll. Eleverna gör under samtalets gång inte 

någon direkt referens till programmet The 3D Classroom.

Grupp 3

Sammansättningen av elever i grupp 3 upplevs efter genomlyssnandet av diskussionerna 

som olycklig då eleverna uttrycker mycket olika grader av motivation. I inspelningen hörs 

elever argumentera om huruvida det är någon mening att svara noggrant då två elever anser 

att,  då denna text ändå inte ligger till  grund för någon betygsbedömning, det inte finns 

anledning att göra någon större ansträngning. En elev (elev 1) är dock mycket motiverad 

att besvara frågan så tydligt som möjligt och är också den elev som driver diskussionen 

framåt. 

Eleverna  börjar  diskussionen  med  inandningen  och  beskriver  programmets 

förprogrammerade visualisering. Elev 1: ” Först... Sen kommer det väl till luftstrupen?” 

Elev  2: ”Sedan  ner  till  lungorna.  Sedan  ner  till  mindre  och  mindre  rör  ner  till  

lungblåsorna. Sen runt varje lungblåsa finns...”. Eleverna i den här gruppen tar dock fasta 

på det faktum att läraren förklarat ”resan” till lungorna med att eleverna ska föreställa sig 

att de är en syremolekyl som andas in i kroppen; 

Elev 1: ”Först andas vi in... syre... genom...”
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Elev 2: ” Syret. Det ska vara singularis.”. 

Denna  uppfattning  att  det  endast  är  en  syremolekyl  som  andas  in  fortsätter  genom 

diskussionen; Elev 2:  ”Syret, fortfarande.”

Elev 3: ”Var det en specifik syremolekyl?”

Elev 1: ”Inte bara en syremolekyl!” 

Elev 3:  ”Vi pratade ju om EN syremolekyl.”

I programmet visas  i området gasutbyte hur en syremolekyl rör sig från lungan in i blodet, 

men  eleven  refererar  till  att  det  pratades om  en  syremolekyl.  Den  missuppfattade 

informationen att det endast är en syremolekyl i taget som rör sig runt i kroppen förstärks 

alltså av både dataprogrammet och lärarens ordval (Sjödén 2014).

Eleverna i grupp 3  börjar diskussionen med att beskriva inandningen och syrets väg ner i 

lungorna  och  kapillärerna  men  lägger  sedan  till  diafragmans  roll  för  andningen, 

information som inte presenterades som en del i genomgången syrets väg till musklerna,  

utan som ett förtydligande av ett tidigare undervisningsmoment för eleverna; ”Först säger  

en del av hjärnan som vi inte kan, eller kan, styra till diafragman att spännas, och vi andas  

in. Syret via luftstrupen ner till lungorna. I lungorna...”.

Under det inspelade samtalets gång nämns inte hjärtat eller hjärtats funktion alls. 

Elevernas skriftliga svar är mycket kortfattat trots att de i diskussionen kommit längre i sitt 

muntliga  resonemang:  ”När  man  andas  in  spens  diafragman.  Luften  in.  Åker  till 

lungblåsorna och där plockas det up av blodet. Till hjärtat.”

Grupp 4

Grupp 4 består av endast två elever och det hörs tydligt i inspelningen att eleverna har haft 

svårt  att  hålla  fokus  på  arbetsuppgiften  och  istället  ägnat  sig  åt  att  leka  med 

inspelningsapparaten. När de diskuterar uppgiften börjar de med att beskriva inandningen 

och luftens väg genom luftstrupen.

Elev 1: ”Kommer till lungblåsor.”

Elev 2: ”Till lungorna först. Först lungorna och sen lungblåsorna!”

Elev 1: ”Lungorna är samma sak som luftrör.”
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De två eleverna fastnar i debatten om andningsapparatens olika delar. Eleverna kommer 

inte mycket längre i diskussionen och refererar inte vid något tillfälle till  programmet. Inte 

heller hjärtat eller blodets funktion nämns.

Grupp 5

Grupp 5  består  av  fyra  deltagare.  Eleverna  är  engagerade  i  diskussionen och  kommer 

jämförelsevis långt i sina diskussioner och gör vissa kopplingar till dataprogrammet.

De  börjar  sin  diskussion  med  inandning  och  beskriver  den  förprogrammerade 

visualiseringen:

Elev 3: ”Molekylen åker in genom... näsan!”

Elev 1: ”Ja vi skriver näsan.”

Elev 2: (Skrattar) ”Ja, genom näsborrarna.”

Elev 1: (skriver) ”...näsan...”

Elev 3: ”Och jag vet inte vad den heter. (Paus) Jo! Luftstrupen!”

Elev 1: (skriver) ”Genom luftstrupen.”

Elev 2: ”In genom näsan och in genom luftstrupen. Inom parantes, som är väldigt äcklig!” 

Elev  två  uttrycker  här  en  känsla,  äckelkänsla,  för  bilden  i  programmet  som  visade 

luftstrupen.  Det tyder  på att  eleven gör egna kopplingar till  innehållet.  Av samtalet  att 

döma använder  de  också  gester  och  pekningar  för  att  strukturera  upp sina  tankar  och 

förtydliga informationen:

Elev 2: ”Jag har för mig att den åker till hjärtat eller lungorna.”

Elev 3: ”Lungorna. För lungorna sitter ju här. Alltså hjärtat sitter väl ditåt?”

En speciellt intressant del i samtalet är när en elev kommenterar sin klasskompis uttryck: 

Elev  3:  (säger  med  högtidlig  röst)”Åh!  Vänta!  Blodkropparna  hämtar  upp  syret  i  

kapillärerna som...”

Elev 1: (Skrattar) ”Det låter som om du är såhära jättebra på NO...”

Genom att använda sig av ett vetenskapligt språkbruk, även om det endast är ett par ord, 

uppfattar eleverna själva detta som ett incitament på kunskap och förståelse.

Eleverna i gruppen försöker tillsammans reda ut relationen mellan begreppen och förklara 

hjärtats funktion för att besvara frågan:
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Elev 1:  ”Kapillärerna.. och sen... De skickar väl syret, eller så här, luftmolekylerna till  

hjärtat som...”

Elev 2:  ”Höger. Det fanns höger kammare och...?”

Med hjälp av stödorden och elevernas gemensamma resonemang kommer de mot slutet av 

lektionen fram till vissa korrekta samband mellan lungornas och hjärtats funktion.

Analys och diskussion

Undersökningens underlag var mycket begränsad då endast 19 elever deltog i inspelningen, 

och utifrån detta kan naturligtvis inga fullständiga slutsatser dras. Dock är finns det några 

tydliga  gemensamma  drag  i  denna  insamlade  data  som även  överensstämmer  med  de 

övriga undervisade elevernas prestationer. Detta gör att det ändå går att dra vissa slutsatser 

huruvida  dessa  elever  som  undervisas  med  programmet  The  3D  Classroom förstår 

komplexa processer som cirkulation och respiration. 

Eleverna i  undersökningen gör generellt  mycket få kopplingar till  programmet  The 3D 

Classroom i sina diskussioner. Det som tydligt står ut i undersökningen är det faktum att 

alla  fem  inspelade  grupper  relativt  tydligt  beskriver  det  animerade  händelseförloppet 

luftens väg då en presumtiv syremolekyl åker i en visuell berg- och dalbana från näsan ner 

till lungblåsorna och kapillärerna. Även händelseförloppet  gasutbyte,  som var det andra 

animerade händelseförloppet i programmet, återkommer i flera av gruppernas diskussioner. 

Däremot visar eleverna på en stor osäkerhet kring hjärtat och blodets funktion vad gäller 

syretransporten  i  kroppen.  Detta  trots  att  lika  mycket  undervisningstid  lagts  på  att 

demonstrera hjärtat och hjärtats funktion som lungorna. Endast två av grupperna nämner 

hjärtat i sina diskussioner, och endast en grupp nämner hjärtats funktion i det skriftliga 

svaret, trots att både orden blodet och hjärtat finns med som stödord i elevernas provfråga. 

Att  eleverna  inte  påvisar  någon tydlig  koppling  mellan  dessa  begrepp kan bero  på  att 

funktionerna i  programmet The 3D Classroom endast visar de olika systemen var för sig, 

med hjärtat som en modell, lungorna som en modell och kärlträdet som en separat del. 

Modellen av hjärtat visar endast en avgränsad del av de olika blodkärlen. Det är finns alltså 
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ingen animering som visar blodets väg och de olika organens samverkan, utan det enda sätt 

läraren kan visa denna rörelse är genom att flytta runt muspilen över skärmen. Detta gör 

också att det endast är lärarens ord, och hur läraren auditivt förklarar förloppet blodflöde 

som ligger till  grund för elevernas förståelse, till  skillnad från förloppet luftens väg till 

lungorna som illustreras  i  ett  animerat  förlopp där  eleverna visuellt  kan ”följa  med på 

resan”  och  därmed  få  en  förstärkt  visuell  upplevelse  samtidigt  som  den  auditiva 

upplevelsen av händelseförloppet. 

Elevernas osäkerhet kring de olika begreppen och hur de olika begreppen förhåller sig till 

varandra kan också utläsas av hur eleverna uttrycker sig i deras gruppdiskussioner. Flera 

elever  använder  sig  av  det  vetenskapliga  språkbruk  som  läraren  använde  sig  av  i 

undervisningen, trots att eleverna inte visar någon djupare förståelse för begreppen, i detta 

fall inte skapar några samband mellan begreppen och personliga erfarenheter eller övriga 

begrepp. Det tyder alltså på att eleverna snarare upprepade och härmade lärarens ord än 

använde sig av egna ord för att beskriva och förklara de olika begreppen. Eleverna drog 

alltså själva slutsatsen att det var viktigt att använda sig av det vetenskapliga språkbruket, 

trots att det inte presenterades någon text alls i programmet. (Det enda undantaget är just 

luftens väg genom luftrören som beskrivs som en berg- och dalbana av flera elever, de 

begrepp och begreppsrelationer som eleverna visade störst kunskap om och, av elevernas 

diskussioner att döma, intresse för). Upprepningen av lärarens ord kan i sammanhanget 

tyda på  att  eleverna  saknade inre  motivation  att  förstå  begreppen,  utan endast  besvara 

frågan på det enklaste sätt som de uppfattade att läraren förväntade sig av dem. Det kan 

också  tyda  på  att  lärarens  undervisning  inte  var  tillräcklig  för  att  eleverna  kunde 

tillgodogöra  sig  informationen,  och  på  så  sätt  inte  hade  tillräckliga  kunskaper  för  att 

besvara frågan korrekt. 

Läromedlet  The  3D  Classroom kan  fungera  bra  som  ett  hjälpmedel  för  läraren  att 

visualisera vissa processer i  kroppen. Dock är  läromedlet mycket  beroende av lärarens 

kompetens inom området och lärarens didaktiska val i undervisningssituationen. Resultatet 

av analysen visade tydligt att den del av kroppens respiration och cirkulation som eleverna 

visade störst förståelse för var den del som var en förprogrammerad animering med en 

”häftig”  berg-  och  dalbaneeffekt  som  eleverna  blev  engagerade  av.  Förutom  den 
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förprogrammerade animeringen gick det ur elevernas diskussioner inte att  utläsa någon 

större förståelse eller motivation till ytterligare lärande genom programmet. Endast ett fåtal 

elever uttryckte sig positivt om 3D-effekten. 

I egenskap av lärare i undersökningen upplevde jag att vissa funktioner saknades i 

programmet för att visualisera vissa processer som ett digitalt läromedel skulle ha optimal 

möjlighet att illustrera, som exempelvis animering av blodcirkulationen, och hjärtljud för 

att illustrera koppling mellan puls och hjärtats kompressioner. Ljud till programmet skulle 

möjligtvis skapa större intresse från elevernas sida om de till exempel både såg och hörde 

hjärtats ”slag”. Jag är efter undersökningen förvånad över resultatet då jag hade större 

förväntningar på programmet och elevernas engagemang. I samband med planeringen av 

lektionen hade jag förväntningen att programmet skulle göra större avtryck hos eleverna, 

oavsett kvalitet på undervisningen, men analysen av undersökningen visade dock att så inte 

blev fallet.

Vidare forskning

En intressant notering var att ingen av de fem inspelade grupperna i undersökningen, och 

inte  heller  någon  av  de  övriga  eleverna  som deltog  i  undervisningen,  använde  sig  av 

möjligheten att använda sig av ritade bilder för att svara på frågan trots att alla elever både 

innan de startade sitt arbete och under arbetets gång påmindes om den möjligheten. Vad 

detta berodde på går inte att svara på utifrån denna undersökning, och att eleverna väljer att 

besvara frågor med endast skriftlig text efter att ha undervisats med ett material som inte 

innehåller  någon  skriftlig  text  alls  skulle  vara  intressant  att  studera  i  en  vidare 

undersökning. 

Med  tanke  på  den  snabbt  ökade  marknaden  för  digitala  läromedel  är  också  vidare 

forskning om digitala läromedel nödvändig för att ge lärare ”verktyg”  för användning och 

utvärdering  av  digitala  läromedel  för  att  kunna  dra  nytta  av  IT-utvecklingens  fulla 

potential.
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Bilaga 1. Medgivandeblankett och information om studien.

Till vårdnadshavare för barn i åk 5 

Medgivande till deltagande i en studie
Studien,  som kommer  att  handla  om digitala  3D-läromedel,  kommer  att  utföras  inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Anja Sommar som går sjätte terminen 
på grundskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
vid Uppsala universitet.
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att ljudinspelningar av 
mitt barn kommer att upptas. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 
uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant  
sätt att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

Barnets namn: ……………………………………………. 
Födelsedatum: ……………………

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………….

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………….

Adress: ………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………

.......................................................................
Ort och datum

....................................................................... ...........................................................
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

.......................................................................
Barnets underskrift (om möjligt)
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Till vårdnadshavare för barn i åk 5 

Information om en studie av digitala läromedel i undervisningen
Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på grundskollärarprogrammet och har påbörjat 
ett  självständigt  arbete  vid  Institutionen för  pedagogik,  didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala universitet.
Jag ska i mitt arbete utvärdera ett digitalt 3D-läromedel, där eleverna genom att använda 
3D-glasögon får en tredimensionell upplevelse av animerade bilder visade på dator i en 
undervisningssituation.  I  min  studie  vill  jag  undersöka  elevernas  uppfattningar  av 
läromedlet och huruvida det underlättar för elevernas förståelse och inlärning.   

Deltagandet i studien innebär att jag, i samarbete med elevernas lärare _________ kommer 
att  hålla  en  lektion  i  biologi.  Jag  kommer  sedan  att  samla  in  data  genom  att  göra 
ljudinspelningar av elevernas gruppdiskussioner då de genom att lösa en uppgift diskuterar 
lektionsinnehållet och 3D-läromedlet. 
Elevernas  uppgifter  kommer  att  vara  konfidentiella  och  data  kommer  att  hanteras  och 
förvaras  på  sådant  sätt  att  ingen  obehörig  kan  ta  del  av  den,  samt  avskilt  från 
personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
Studien och datainsamlingen kommer att ske vid ett tillfälle under vecka 48 och jag skulle 
därför uppskatta om du som förälder kan lämna ifylld blankett snarast möjligt. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 
att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 
den till klassläraren. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 
mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

Studiens handledare: 

Lennart  Rolandsson,  universitetslektor i didaktik med inriktning mot teknikdidaktik vid 
Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
e-post: 

Uppsala den 17 november 2015

Anja Sommar

e-post: 

34


	Sammanfattning
	Inledning
	Bakgrund 
	Granskning av digitala läromedel

	The 3D Classroom
	Litteraturöversikt
	Tidigare forskning 
	Syfte och forskningsfrågor 

	Metod
	Metod för datainsamling

	 Urval
	Undersökningskontexter och genomförande av materialinsamlingen
	Reflektioner över metoden
	Tillförlitlighet
	Etiska hänsynstaganden
	Databearbetning och analysmetod 

	Resultat
	Grupp 1
	Grupp 2
	Grupp 3
	Grupp 4
	Grupp 5

	Analys och diskussion
	Vidare forskning
	Referenser

	Bilaga 1. Medgivandeblankett och information om studien.

