
Forskning visar  
konkreta resultat  
med digitalt verktyg

Svenska skolor digitaliserar för fullt. Men få huvudmän har en uttalad strategi som säkrar att lärarna  
har verktyg som är baserade på läroplanens centrala innehåll och samtidigt utvecklar elevernas  
förmågor effektivt. Ansvaret delegeras i stället till den enskilda läraren, vilket leder till stor tids- 
åtgång och ojämn kvalitet på skolnivå – båda oacceptabla konsekvenser för en modern skola.  
Eleverna behöver lärarens tid!

Discovery Education Espresso är det enda digitala verktyg, anpassat till Lgr 11, som forskning* 
påvisat leder till konkreta och påtagliga pedagogiska effekter för F–6 verksamhet.

Rapporten verifierar följande fem pedagogiska effekter:

1 Discovery Education Espresso är tydligt kopplat till  
läroplanens formella krav – en förutsättning anser forskarna!

2 Discovery Education Espresso gör det enklare att  
individualisera undervisningen!

3 Discovery Education Espresso gör det enklare att variera  
undervisningen!

4 Discovery Education Espresso är attraktivt och stimulerande, 
enligt eleverna, vilket underlättar lärprocessen eftersom deras 
engagemang är större.

5 Discovery Education Espresso frigör tid för  
lärarna genom att erbjuda en rad olika  
fördelar i undervisningen.
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*Fullständig  
forskningsrapport

Klicka på knappen ovan för att komma  
till den fullständiga rapporten

http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/espresso-education(10219b6f-0d99-4678-9ed8-dc9cbc3419a1).html
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Forskningsresultatet är uppmuntrande. Konkret innebär det en 
möjlighet för huvudmän att ta större ansvar för att frigöra lärarnas tid 
och samtidigt öka likvärdigheten mellan skolor. Slutsatsen är att enskilda 
lärares förmåga och tid inte är avgörande för framgångsrikt digitalt lärande 
samt att likvärdigheten ökar inom skolan. 

Liber har tagit resultatet av studien vidare genom att djupintervjua lärare som idag använder  
Discovery Education Espresso. Syftet är att ytterligare förtydliga forskningens slutsatser:

Det känns tryggt för mig och  
eleverna att filmerna och allt 

annat är granskat och bedömt. Det 
gör att jag inte själv behöver gå 

igenom innehållet som på youtube. 
Det ger mig tid till att rigga bra 

lektioner.

Espresso innehåller en  
hel värld och det skulle 
kännas fattigt om till-

gången till Espresso skulle 
plockas bort.

Det lossnar lättare för 
eleverna när de får 

göra Espresso-övningar 
efter en gemensam 

genomgång i hel- eller 
halvklass.

Startsträckan i Espresso är kort.

Det är lätt att se att läro- 
planen ligger till grund för  

innehållet i Espresso.

I en grupp på 26 elever  
finns det 4–5 elever som  

behöver få andra uppgifter 
än övriga elever, och det 

finns i Espresso.

Det är viktigt för eleverna  
att känna att de alla kan vara 

med i en diskussion, men  
förutsättningen är att det finns 
texter på olika nivåer. Och det 

finns det i Espresso.

Eller så ser jag att eleverna 
behöver fördjupa sig i en viss 
fråga eller kanske repetera 

något. Jag söker i Espresso för 
att se om jag hittar det jag är 

ute efter.

Espresso är handfast, eleverna  
kan trycka och röra, de ser och hör, 

det händer hela tiden något.

Summeringen av lärarna som fått tillgång till Discovery Education Espresso är:

Du kan läsa mer om  
genomförda intervjuer,
klicka på knappen: 

Du kan fördjupa dig i den forsknings- 
rapport som vi hänvisar till ovan,  
klicka på knappen: 

Intervjurapport
Fullständig  

forskningsrapport

Vill även din kommun ta ett större ansvar för att frigöra lärares tid genom att tillhandahålla ett  
digitalt verktyg – kontakta oss på Liber så berättar vi mer!

Lärarna talade med lätthet om den egna undervisningen – de gav exempel, jämförde  
och frågade varandra. Det märktes att de var vana att samtala om undervisningens innehåll 

och former med utgångspunkt i läroplanen. Det blir tydligt att det är deras ansvar att ta 
varje elev från en punkt till en annan i lärandet. Espresso gör det lättare för dem att förankra 

undervisningen i läroplanens kursplaner. Det frigör tid för dem.
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