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ABSTRAKT 
Sedan en lång tid tillbaka har datorn haft en stor och betydande roll i skolans värld och 

många anser att den är ett bra hjälpmedel att använda sig av i undervisningen. Så därför 

väljer många skolor numera att koppla ihop datorn med den så kallade digitala 

skrivtavlan för att på ett nytt sätt komma åt och skapa lärande. Skolan har som uppdrag 

från olika håll, men framför allt ifrån Lgr 11 att de har i ansvar att lära eleverna att 

hantera modern teknik. Den digitala skrivtavlan ger stora möjligheter till detta, samt att 

den bidrar till utveckling och variation i undervisningen. I Sverige finns idag inte många 

studier kring den digitala skrivtavlan men med det som finns och tillsammans med 

annan tidigare forskning från andra världsdelar har jag valt att ur ett sociokulturellt samt 

ett dialogperspektiv titta närmare på de relationer och interaktioner som sker och uppstår 

vid användandet av den digitala skrivtavlan, samt hur vi skapar och ökar en djupare 

förståelse vid inlärning med visuell kommunikationsteknik, som den digitala skrivtavlan 

kan räknas in i. Till detta har jag valt att göra en observation och titta närmare på hur 

lärare samt elevers relationer och interaktioner i en klass kan se ut och påverkas i 

användandet av den digitala skrivtavlan.  

Jag gjorde observationen i en årskurs 2:a under ett flertal lektioner och jag tycktes se att 

lärarens och elevernas relationssamspel blev starkare. Gällande elevernas interaktion 

med den digitala skrivtavlan kunde jag se att de var aktiva under alla lektioner, genom 

att det fick både trycka samt skriva på den digitala skrivtavlan. Men det jag också kom 

fram till under observationen och tillsammans med tidigare forskning är att det är viktigt 

att de sker samtal för att lärande ska ske och det kan bara ske om läraren ger de språkliga 

verktyg som behövs genom att vara förberedd med bra och genomtänka pedagogiska 

modeller som kan ses och genomföras på den digitala skrivtavlan. 

Nyckelord för detta examensarbete är: Digital skrivtavla, Smart Board, interaktion 

människa-maskin, relationer och multimodernitet.  
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1 INTRODUKTION 
För 3 år sedan under min praktik stötte jag på den digitala skrivtavlan för första 

gången. Då jag sedan unga år alltid varit intresserad av teknik tog jag genast den 

digitala skrivtavlan till mitt hjärta. Lärarhandledaren jag hade under praktiken 

använde flitigt tavlan och visade mig dess fördelar. Hennes intresse för den digitala 

skrivtavlan var stort och hon använde den till allt från att söka information till att 

effektivisera sin undervisning. När jag såg hennes kunskap och passion för tavlan 

fick det mig att vilja utveckla samma kunskap och syn som hon. Sedan dess har jag 

alltid stött på och använt mig av den digitala skrivtavlan under mina praktiker. En del 

lärare har varit lika entusiastiska som hon, medan andra mindre. Då alla lärare är 

olika samt elever har olika sätt och behov vid inlärning så tror jag att den digitala 

skrivtavlan involverar och kan fånga de flestas behov vid inlärning. Jag tror också att 

användandet av den digitala skrivtavlan är givande och bra för lärandemiljön. 

Jag har därför i detta examensarbete velat undersöka och se hur interaktioner och 

relationer påverkas i ett par klassrum när lärare använder den digitala skrivtavlan. 

Påverkar användandet av den digitala skrivtavlan relationerna samt interaktionerna i 

lärandemiljön? Kan relationer bli starkare och utvecklas med hjälp av den digitala 

skrivtavlan? Är vi tillbaka i en katederundervisning där läraren har allt talutrymme 

eller bidrar tavlan till ökad kommunikation? Jag vill i mitt arbete se om 

interaktionerna och relationer mellan elev och lärare påverkas och hur i så fall.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrundsdelen har jag valt att dela in innehållet i fyra delar: begrepp, datorns roll, 

skolans roll och sist men inte minst delen om den digitala skrivtavlan. Datorns roll i 

samhället har stor betydelse för oss alla, så därför vill jag belysa hur vi använder oss 

av datorn och internet. I nästa del har jag valt att knyta ihop de med skolans roll och 

uppdrag gällande teknikanvändning. Den digitala skrivtavlan är ihopkopplad med 

datorn, så därför anser jag att datorns roll är en viktig del att belysa i mitt 

examensarbete. Slutligen kommer den digitala skrivtavlan, utifrån tidigare forskning, 

att belysas.  

 

2.1 Begrepp 

I examensarbetes titel används begreppen digital skrivtavla, interaktioner och 

relationer och vill därför nedan ge en begreppsförklaring på vad de innebär samt 

varför jag valt dessa. I detta examensarbete kommer begreppet interaktion vara det 

samspel som sker mellan den digitala skrivtavlan och eleverna, samt läraren, nedan 

sker en mer övergripande förklaring. Då fokus i detta examensarbetes är på 

interaktioner samt relationer mellan lärare-elever och mellan elever vid användandet, 

spelar fabrikatet ingen roll och ordet digital skrivtavla blir då ett mer generellt 

begrepp där alla ingår. 

2.1.1 Den digitala skrivtavlan 
Skrivtavlan kan fått många namn genom åren, så som interaktiv skrivtavla, digital 

skrivtavla, interaktiv whiteboard eller digital whiteboard (Netsmart, 2010). Ordet 

whiteboard kommer från engelskan samt från definitionen på den gamla traditionella 

klassrumstavlan och ordet skrivtavla är svenskans motsvarighet med samma 

innebörd. Ordet interaktiv är ett brett utryck och kan ha olika betydelser beroende på 

dess sammanhang. I en teknisk aspekt är betydelsen samspelet mellan människa- 

dator-interaktion (Wikipedia, 2012). I samspelet pågår en så kallad dialog, 

människan talar till datorn och datorn talar tillbaka, människan är i detta 

sammanhang den som har initiativet (MSI, 1998). Betydelsen av ordet digital är mer 

konkret som data som i information samt att det har med fingrar att göra 

(Nationalencyklopedin, 2012).  

Smart Board, Active Board, Clever Board, Team Board, Polyvison och Hitachi m.fl. 

är några av de fabrikat och typer av de så kallade digitala skrivtavlor som finns i 

svenska skolor idag (Netsmart, 2010). 

 

2.1.2 Interaktioner 
Interaktion kan ha olika betydelse beroende på sitt sammanhang. Ett av dessa 

sammanhang är den samverkan eller det samspel som sker mellan en människa och 

en dator, samt i en process där de båda parterna påverkar varandra. Datatekniska, 

datalogiska, psykologiska, ergonomiska, sociologiska och estetiska aspekter är alla 

exempel på de interaktionerna som kan uppstå mellan parterna människa-dator. 

Begreppet datorn har idag en större innebörd än tidigare, då man kan räkna in flera 

tekniska utrustningar än hårddisk och skärm i begreppet (Nationalencyklopedin, 

2012). 
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2.1.3 Relationer och relationskompetens 
Juul & Jensen (2010) förklarar relationer som ett samspel där två eller fler människor 

samtalar och gör saker tillsammans. I skolans värld talar man om en så kallad 

relationskompetens, vilket är när en av parterna är professionell och den andra inte, 

som till exempel lärare och elev. Nedan citeras Juul & Jensen definition om hur de 

ser på relationskompetens:  

Pedagogers förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig 

ledarskapet, samt förmåga att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska 

hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för 

relationens kvalitet = den pedagogiska etiken. (s.124-125). 

 

2.2 Datorns roll 

Enligt Kroksmark (2011) har datorn och internet, även så kallat Webb 2.0, skapat 

stor möjlighet till utveckling av både undervisning och elevers ökade 

kunskapsinlärning. Kroksmark kallar tiden innan Webb 2.0 för det analoga 

klassrumslärandet, där vi använde vi oss av bok och penna vid inlärning, medan 

dagens nya tid kallar han för det globaliserade, digitala lärandet. Det globaliserade, 

digitala lärandet innebär att man använder sig av digitala medier vid inlärning, så 

som dator och annan teknisk utrustning.  Dock känner vi inte till de globaliserade, 

digitala lärandet lika väl som det analoga lärandet men vi kan alla hålla med om att 

dess möjligheter till inhämtning av information är enorm. Lärare och elever kan så 

gott som söka på vilken relevant information som helst, när som helst och flera 

gånger. Exempel på en webbplats för detta ändamål är Google, där man med ett 

sökord kan få fram många relaterade webbplatser som kan ge den information man 

söker, samt att den öppnar världar till annan ny information.  Kroksmark (2011) tar 

även upp webbplatser som bloggar, YouTube, Facebook, Tv-klipp, föreläsningar etc. 

där skolrelaterade ämnen presenteras, diskuteras och analyseras. Att få informationen 

exponerad på alla dessa möjliga sätt ger en känsla av att det är mer verkligt än vid 

analogt lärande (a.a.). 

Daglig internetanvändningen hos Sveriges befolkning är idag över sextio procent och 

ibland dessa är åldersspridningen stor. Redan vid fyra års ålder börjar en del barn att 

använda sig av datorn och internet. I helheten är det personer mellan 16-35 som 

dominerar gällande användningen av internet och det är även de yngre som 

publicerar mest på nätet. Internet erbjuder inte bara stora mängder 

informationshämtning utan också större valmöjligheter av källor, samtal och annan 

socialisering (Kroksmark, 2010). I Småungar och Medier (Medierådet, 2010) ser 

man tydligt det ökande användandet hos barn i yngre åldrar. I en av studiens diagram 

går det att läsa ut att 80 procent av de tillfrågade i mellan 2- 5 år har tillgång till en 

dator och internet i hemmet, samt att i barnen mellan 5-9 år har över 90 procent av 

det tillfråga tillgång till en dator och internet i hemmet. Det är en tydlig globalisering 

av informationstekniken (a.a.). 

Barn använder datorn till olika saker men framför allt spel. Spel kan vara allt från lek 

till övning av läskunnighet, matte eller andra ämnen. Föräldrarna har oftast en 

ständig dialog med barnen om vad de gör, upplevt, vad de inte bör göra och hur man 

ska ställa sig kritiskt till informationen som hittas på nätet eller i datorn. En dialog 

med information och vägledning behövs för att utveckling ska ske samt att barnen 

ska bli mer självständiga i användandet (Medierådet, 2010). 
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Enligt Kroksmark (2011) har det analoga lärandet inte bara fått ett modernt 

komplement till böcker och penna, utan det har även fått en stark och kompetent 

utmanare. Kroksmark tror att inom ett par år kommer skolan att utvecklats så pass att 

alla elever i grundskola och gymnasium kommer ha en egen bärbar dator. År 2011 

lanserades arbetssättet En- till- En i en stor del av Sveriges kommuner, vilket innebär 

att varje elev och lärare ska ha en egen bärbar dator som ska integreras i lärandet 

samt i undervisningen. Forskningen från andra länder där detta arbetssätt har använts 

länge menar att det finns bevis på att elevers kunskaper har utvecklats och ökat, samt 

att elevers motivation, lust och intresse för kunskaps och informations inhämtning 

har ökat. Kroksmark tar upp för- och nackdelar med detta projekt, se nedan: 

 Lärarnas genomgångar har kunnat utvecklas och blivit mer flexibla. 

 Samspelet mellan lärare och elever har ökat. 

 Eleverna har blivit mer strukturerade. 

 Instruktioner och information kan lättare nå både föräldrar, elever och lärare, 

m.fl. 

 Ökad planering av undervisningen för att involvera datorn. 

 Lärarna fick utveckla och lära ut nya klassrumsrutiner samt hur man ska 

uppföra sig både i klassrummet och på internet. 

 Tillgängligheten av information dygnet runt.  

 Klassrumsarbetet blir lugnare. 

 Osäkerhet och oro hos lärarna. 

 Ifrågasättning om elever verkligen lär sig det som står i målen.  

 Digital mobbing. 

I takt med internetanvändningen och dess för- och nackdelar har man fått fundera om 

och utveckla en del nya värdegrunder, värderingar och grundprinciper för att kunna 

hantera de situationer samt den nya information som uppstått vid användandet. En 

ständig diskussion sker både lokalt och globalt gällande detta. En ökad medvetenhet 

har också skett över tid (Kroksmark, 2010). 

Enligt Hargreaves (1998) lever vi i Sverige idag i ett så kallat postmodernt samhälle, 

vilket innebär att samhället ständigt är under förändring och att vi måste anpassa oss 

efter det. Tidigare levde vi i modernism där vi hade samma regler, lagar, läroplan 

under ca 60 år och varje generation fick uppleva ungefär samma. Men under det 

senaste 20 åren och det postmoderna samhället har man fått uppleva förändringar 

gällande både skrivna och mer otydliga regler, lagar samt läroplaner. Den tekniska 

utrustningen är en del av det som ständigt är under förändring (a.a.).  

Dagens generation av ungdomar kallas ofta för den digitala generationen eftersom 

det har så stor erfarenhet av all teknik så som datorn och internet men också 

spelkonsoler, mp3-spelare och touch mobiler. Dessa ungdomar verkar vara en 

generation som är mer kreativa och nyfikna på tekniken men också på sig själva och 

sin utveckling. På sitt spontana och nyfikna sätt att vilja lära sig mer utvecklar det 

hela tiden nya färdigheter inom tekniken. Buckingham tar också upp de 

generationsgap som uppstår mellan dagens barn, den digitala generationen och den 

tidigare generationen, tv-generationen. Tv-generationen är barnens föräldrar. Dock 

stämmer inte detta överallt och det blir lätt stereotyper som att tv-generationen är 

okunniga och de unga i den digitala generationen kan allt (Buckingham, 2006). 
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Den unga digitala generationen må vara nyfikna och spontana i sitt användande och 

kan surfa på olika idol- och spelsidor, så menar Buckingham (2006) att de missar att 

lära sig om det så kallade digitala lärandet. Vilket menas att det inte använder datorn 

för att skapa egna kreativa saker. En annan aspekt som Buckingham också tar upp är 

den ekonomiska frågan. Frågan om ekonomin hos olika samhällsgrupper och vilka 

som har råd och inte råd. De som har råd, lär sig effektivare då det har större tillgång 

till de tekniska prylarna (a.a.). 

Kress (2003) menar att vi inte längre kan tala om en värld där bara text och skrivande 

är det enda sätten för att finna och utöka sin kunskap på utan att idag har vi även bild 

och ljud via tekniken vilket ger oanade möjligheter. Tidigare menar Kress att man 

bara ansåg att bilder var en distraktion till den viktiga textinformationen, samt att det 

bara var något vackert man tittade på utan att ge någon större reflektion.  Idag menar 

han att man måste ha en vis förförståelse för att kunna avläsa bilder och text. Det nya 

visuella sättet att öka sin läs- och skrivkunnigheten behövs för att vi ska kunna funka 

i samhället, samt förstå det vi ser, då nästan allt numera är uppbyggt med en 

multimodernism, vilket innebär att bild och text tillsammans ger ett budskap (a.a.). 

2.3 Skolan 

Barns förutsättningar för språkutveckling är olika beroende på var de bor eller vilka 

de har runt sig eller träffar, så därför blir skolans roll att ge barn en likvärdig 

utbildning där de blir bemöta på deras egna förutsättningar och lärarna ska genom sin 

kunskap stödja och utveckla barnen gällande deras språk-, tanke- och 

kunskapsutveckling. Barn behöver också få förståelse för sig själva och andra genom 

kunskaper om kultur samt samtal med andra, så som med läraren eller med andra 

elever. Samtala med andra är ett språkligt sammanhang som är viktigt för att kunna 

utvecklas och får ett meningsskapande. Läraren är den som måste ge barn dessa 

språkliga redskap för att lärande ska ske (Bjar & Liberg, 2007). Enligt Liberg (2008) 

ger även bild, film, musik, drama den kommunikation som behövs för 

meningsskapande hos barnet (a.a.). 

I utbildningssammanhang där skolan och läraren står i fokus är läraren den som är 

elevernas coach men samtidigt deras handledare. Detta är både på ett individuellt 

plan samt i grupp. Läraren ska med sin erfarenhet och kunskap, handleda och coacha 

genom att vägleda eleverna genom att samtala, ge verktyg, samt ge den stimulerande 

och kritiska handledning som behövs för att eleverna ska kunna inhämta kunskap och 

utvecklas i ett ämne, samt som person (Hägg & Kouppa, 1997). 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) skall skolan ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola: 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande, (s.14). 

 

Då vi gått från modernism till ett mer postmodernt samhälle där datorn och annan 

teknisk utrustning spelar stor roll. Därav blir det också en stor del av skolans och 

lärarens ansvar och uppdrag att lära ut allt om teknik, datorer och annan media till 

eleverna, som det kommer att ha nytta av i det vuxna livet. Den ständiga 

förändringen kan öka lärarens arbetsbörda men också ge en vis flexibilitet, för med 

takt som tekniken förändras kommer nya verktyg som underlättar för lärarens 

undervisning, samt kunskapsinhämtning både för sig själv och eleverna (Hargreaves, 

1998). Samt enligt utbildningsdepartementet (2008) har regeringen gett statens 

skolverk uppdraget att främja och utveckla, samt utvärdera informations och 
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kommunikations teknik i skolan, vilket innebär att varje skola och dess lärare måste 

arbeta med att utbilda eleverna och öka deras kunskap om dagens teknik(a.a.).  

Salamancadeklarationens utgångspunkt är att skapa en skola för alla. Då alla barn har 

olika inlärningsbehov, egenskaper, intressen och fallenheter måste varje lärare och 

skola arbeta med att ge en utbildning till alla där dessa egenskaper samt behov kan 

tillvaratas samt utvecklas. Det är också viktigt att alla barn kan integreras i 

klassrummet och i undervisningen. Genom att skolor och lärare blir mer pedagogiskt 

effektivare kan detta genomföras (Brodin & Lindstrand, 2010). 

Enligt Europa kommunionens (2006) Nyckelkompetenser för livslångt lärande finns 

det 8 kompetenser som varje medborgare bör kunna för att fungera i dagens 

samhällen. Eu definierar dessa kompetenser med att de är kombinationer av en 

människas kunskaper, färdigheter och attityder.  De menar också att alla 8 

kompetenser är lika viktiga då de alla bidrar till ett framgångsrikt liv i vårt 

kunskapssamhälle. Förutom några av de grundläggande kunskaperna som 

kommunicera, skriva och läsa är också den digitala kompetensen en 

nyckelkompetens. Eu definierar den digitala kompetensen så här:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssammhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsandamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 

dvs. använding av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk 

via Internet (s.7). 

 

Europa kommunionens mål är att alla ska arbeta efter dessa kompetenser och önskar 

detta för en likvärdig utbildning, därav ska skolor, samt lärare arbeta för att få utbilda 

sina elever gällande dessa kompetenser (a.a.). 

2.4 Digitala skrivtavlan 

Den digitala skrivtavlan är en tryckkänslig skärm. Den är kopplad till en dator samt 

projektor. Genom att trycka på tavlan med sitt finger, skriva med tillhörande pennor 

eller trycka på datormusen ger man direktiv på vad man vill göra och så visas det på 

den digitala skrivtavlan på väggen. Med datorns mjukvaror samt tavlans kapacitet 

kan man på den digitala skrivtavlan till exempel se film, se alla typer av bilder och 

söka information på internet, med andra ord allt det man göra på datorn kan man se 

och göra på den digitala skrivtavlan (Robling & Westman, 2009, Lewin, m.fl., 2008). 

Robling & Westman (2009) anser att den digitala skrivtavlan ger stora möjligheter 

till utveckling och variation i undervisningen. Med skrivtavlans digitala funktioner 

har läraren lättare att få fram och ut den information hon eller han vill förmedla. 

Läraren kan lätt visa sådant de förberett innan eller använda sig av internet och 

snabbt få fram den information som både lärare eller elever eftersöker. Om läraren 

vill arbeta eller förbereda ostört på datorn med något som hon eller han inte önskar 

att eleverna ska se inför nästa lektion kan läraren ställa in den digitala skrivtavlan på 

olika lägen genom att tillexempel frysa skrivtavlans bild eller sätta den i standby. Till 

de digitala skrivtavlorna ingår ofta ett tillhörande program, ett exempel är Smart 

Board programmet Notebook. Notebook är ett digitalt program som påminner om 

Office Word, men den har inte bara skrivdelen utan också speciella funktioner och 

verktyg som kan skapa samt visa digitala ljud, bilder samt filmer. När man skriver på 

den digitala skrivtavlan använder man sig oftast av detta program och man skriver då 

med de tillhörande pennor, som ligger i speciella pennhållare i den digitala 
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skrivtavlans underkant av skärmen. Där finns också en elektrisk sudd. Dessa 

tillbehör kan endast användas en åt gången (a.a.). 

2.4.1 Negativa och positiva aspekter 
Runt om i världen så som Australien, och Storbritannien har den digitala skrivtavlan 

funnits länge och fler studier har gjorts i dessa länder. Jag kommer nedan under 

negativa och positiva aspekter se hur det ses på användandet enligt dessa studier, 

samt annan tidigare forskning. Detta kan man se som en kritik del. 

2.4.1.1 Negativa aspekter 
Zevenbergen & Lerman (2008) i Australien menar att användandet av den digitala 

skrivtavlan kan ha lett till att vi har gått tillbaka till en så kallad katederundervisning, 

där läraren har det stora tal utrymmet och att elever har liten delaktighet i 

undervisning, samt momenten.  De kom fram till detta genom en studie där det 

visade sig att merparten av lärarna i undersökning endast använde sig av den digitala 

skrivtavlan för introduktion av ett nytt ämne eller område och de ansåg uteslutande 

att det bara var läraren som stod för pratandet. Zevenbergen & Lerman ansåg också 

utifrån studien att klassrumsklimatet hade blivit till det sämre då det tyckte att det såg 

en mer traditionell undervisning, så som att lärarna i undervisningen ställde slutna 

frågor och eleverna blev på så sätt inte involverade tillräckligt, utan blev passiva 

(a.a.). 

Enligt Mohon (2008) måste läraren själv ändra sin syns samt tro på den digitala 

skrivtavlan för att det ska kunna bli ett positivt och utvecklande verktyg för eleverna. 

Likaså Beauchchamp (2004) anser att det måste ske en förändring rent pedagogiskt 

hos läraren för att den digitala skrivtavlan ska kunna användas till sin fulla kapacitet.  

2.4.1.2 Positiva aspekter 
Lewin m.fl. (2008) åsyftar att de såg i sin studie att användandet av den interaktiva 

tavlan gav positiva resultat gällande matematik-, läs- och skrivkunnighet samt 

naturvetenskap hos de elever i ålder 7 till 11 som deltog i studien. De kunde också se 

att tiden av användandet av den digitala skrivtavlan spelade roll. Desto mer de 

använde skrivtavlan desto mer positiva resultat fick de. Användandet ökade även 

klassens koncentration och fokuserade på ämnet. I en av klasserna i studien valde 

man både att jobba i helklass med skrivtavlan men också i små grupper, samt att 

eleverna fick trycka själva på den digitala skrivtavlan och på så sätt visa vad det hade 

lärt sig eller visa en presentation. Då läraren för klassen såg att resultatet av 

användandet blev ökade samarbetet och förbättrade relationen mellan lärare - elever, 

samt elever emellan, valde de att fortsätta att använda den digitala skrivtavlan som 

ett verktyg regelbundet (a.a.). 

Higgins m.fl. (2005) menar att samspelet samt den dialog som sker mellan lärare och 

elev, samt elever emellan är viktigt för ökat lärande och att man då kan anse att 

läraren inte bör stå och vara framme vid tavlan men Higgins vill framhålla att den 

digitala skrivtavlan ökar relationssamspelen samt delaktigheten. Higgins tycker sig 

också ha sett att elevers motivation, lust och självförtroende har ökat i takt med att 

eleverna får arbeta med den digitala skrivtavlan, samt att klassrumsklimat har blivit 

mer öppet och samarbetet mellan eleverna samt läraren har blivit allt tydligare (a.a.). 



10 

 

3 TEORI 
Jag väljer att arbeta ur ett sociokulturellt perspektiv samt ur ett dialogperspektiv, då 

mitt fokus i examensarbetet ligger på just relationer och de interaktioner som sker 

mellan lärare och elev vid användandet av den digitala skrivtavlan. Under del fyra, 

teoridelen, väljer jag att belysa de två perspektiven samt att kort förklara begreppet 

multimodernitet.  

 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Ett sociokulturellt perspektiv är när språk och kommunikation möts i ett socialt 

samspel med andra samt de individuella mentala processer som sker vid lärande. Att 

få leka, känna, språka och uppleva saker med andra ger utveckling och utbyte av 

tankar vilket i sin tur leder till lärande. Vygotskij, Mead och Dewey menar att leka in 

kunskap är något positivt och bra för människans inlärningsprocesser. De anser 

också att man som grupp och i ett socialt sampel ökar sin kunskapsinhämtning. 

Dewey förklarar att relationer mellan människorna, så som lärare och elev, är av 

grundläggande vikt i ett lärande. Lärande är inte bara ämneskunskap utan också att 

samtala med andra (Dysthe, 2000). 

Enligt Hundeide (2006) är sociokulturellt perspektiv, den sociala värld som ett barn 

föds in i, som styrs av historiska och kulturella processer. Beroende på hur dessa är 

blir betydelse för hur barnets utveckling kommer att bli. Barnets väg genom livet kan 

innehålla få eller många vägskäl eller situationer som gör att livet byter riktning och 

att omsorgspersonen i ett barns liv finns där som stöttning och eventuellt hjälpa 

barnet till nya riktningar. Omsorgspersoner är de vuxna runt barnet som värnar, lär 

och finns hos barnet. För att man ska kunna förstå ett barns utveckling måste man 

både förstå barnet som individ, samt dess sociokulturella landskap. Hundeide menar 

att dialogen med andra är grunden till utveckling (a.a.). 

 

3.2 Dialogperspektivet 

Dysthe (2007) menar att dialog, samspel och lärande hör ihop. Det måste finnas en 

dialog och ett samspel mellan lärare och elev för att ett lärande ska kunna äga rum. 

Dialog är ett muntligt utbyte mellan två människor och vid översättning från det 

grekiska motsvarande ordet ”logos” betyder de ”tvärsöver” och ”tal”. I detta ingår 

även det samspel som sker som att lyssna och ge respons när två involverade 

människor pratar. Samspelet som ska ske mellan elev och lärare är både ett givande 

och tagande samt utbyte av till exempel kunskap, erfarenhet, verktyg m.m. och allt 

detta är ett socialt samspel (a.a.). Dysthe (2000) för också en parallell till Vygotskij 

syn där han menar att social samverkan är grunden till allt lärande samt utveckling. 

För honom är social samverkan en social aktivitet och kulturella handlingsmönster 

(a.a.). Dysthe (2007) tar upp begreppet social och menar att ordet social kan förklaras 

på två sätt. Att vara ”Social” är att vi lever i en gemenskap där vi är sammanbundna 

med varandra med en och samma kultur och dess värderingar. Tillsammans med 

gemenskapen står ”social” också för att man har relationer med andra, alltså man är i 

interaktion med andra människor. Kulturförankringen påverkar oss hur vi väljer att 

handla samt tänker i olika situationer.  Inlärningssituationer är en sådan situation och 

vi är alla olika på vårt sätt vilket gör att det är svårt att se lärandet på bara ett sätt. 



11 

 

Man måste se både inre och yttre faktorer hos eleven i en kontext för att kunna 

urskilja de som hämmar och främjar lärandet hos eleven. Dysthe menar också att det 

är samtalet med andra om just kultur som gör att man kan förstå och utveckla den, 

samt se dess värderingar som ingår i ens kultur (a.a.). Illeris (2007) delar in lärandet i 

fyra delar vilket är resultatet av det som lärs, de läroprocesser som sker mentalt, de 

yttre samspelsprocesserna som går hand i hand med de inre, samt allt som berör och 

är undervisning (a.a.). För att kunna försöka kom fram till och arbeta med dessa fyra 

delar hos eleven i skolmiljön bör läraren ha ett pågående samspel med eleven samt 

ge viktiga verktyg till eleven så att de blir möjligt (Dysthe, 2007). 

3.3 Multimodernitet – Text och bild i en kontext 

 

Kress (2010) menar att: 

…writing and image and colors as well – has real benefits (s.3).  

Enligt Kress (2003) finns det fördelar för läsaren att få läsa texter med tillhörande 

färgglada bilder, eftersom läsaren på så sett förstår innehållet bättre och i det 

sammanhang de tillhör.  Varje del ger nämligen sin speciella fördel. Bilden ger det 

som tar för lång tid att läsa och texten förklarar det som är för svårt att visa med en 

bild. Färgen ger helheten förstärkning av det budskap man vill framhålla. Självklart 

klarar sig delarna på egenhand för att skapa förståelse men tillsammans blir det bäst. 

Kress menar att detta är människans sätt att kommunicera. Multimodernitet är alltså 

sammanhanget mellan bild, text och färg och att de i sin helhet skapar förståelse för 

den människa som i sammanhanget läser och ska ta till sig informationen (a.a.). 

Nikolajeva (2000) menar att ord och bild ger en verbal och visuella kommunikation, 

som behövs för att förståelsen ska öka samt utvecklas. Nikolajeva kallar det för den 

hermeneutisk cirkel, vilket innebär att när vi läser något eller ser en bild skapas det 

förväntningar hos oss människor som skapar nyfikenheten till den andra delen, 

tillexempel om vi ser en bild blir vi nyfikna på den tillhörande texten eller tvärtom. 

Denna cirkel av nyfikenhet skapar nya erfarenheter samt förväntningar. Vid läsning 

menar Nikolajeva att man pendlar mellan de verbala och det visuella och då sker en 

bredare samt djupare förståelse. Vid omläsning och fundering över bilden eller texten 

samt tillsammans får man en större helhet och förståelse av innehållet (a.a.). 

 



12 

 

4 SYFTE 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och få kunskap om interaktioner och 

relationer vid användandet av den digitala skrivtavlan i klassrummet. Arbetet 

kommer ha sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet samt 

dialogperspektivet.  

Med den förklaring av multimodernitet som beskrivs i teoridelen kommer en del av 

undersökningen bli att tittar närmare på hur läraren använder den digitala skrivtavlan 

för att frambringa ökad förståelse hos eleverna vid användandet av den digitala 

skrivtavlan.  

Mina problemformuleringar är: 

1. Hur kan elevers interaktioner se ut vid användandet av den digitala skrivtavlan? 

2. Hur kan lärarens och elevernas relationer påverkas vid användandet av den 

digitala skrivtavlan? 

Min följdfråga är: 

Hur använder läraren den digitala skrivtavlan för att öka förståelsen av kunskap hos 

sina elever? 
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5 METOD 
För att få svar på mina problemformuleringar så har jag valt att göra empiriska 

observationer på hur en lärare arbetar med den digitala skrivtavlan. Litteraturen jag 

har använt har jag fått förslag på från min handledare, hittat i tidigare kursböcker och 

sökt på nätet. Det sökord jag använt: smartboard, whiteboard, interaktive, interaktion 

och relation. I detta metodkapitel kommer jag att förklara hur jag tänkt, vad de olika 

begreppen betyder och varför jag valde denna metod.  

5.1 Förklaring av begrepp  

I kommande del beskriver jag med litteraturens hjälp de forskningsprocesser jag valt 

att använda mig av vid min metod. 

5.1.1 Empirisk ostrukturerad observation 
Begreppet empirisk undersökning betyder att man observerar situationer och saker 

som sker i verkligheten och ordet empiri betyder erfarenhet. Av en empirisk 

observation får man alltså den kunskap man får genom den erfarenhet som blir vid 

studerande eller observerande av vår omvärld, vår verklighet (Patel & Davidson, 

2006). 

I en ostrukturerad observation har man ett utforskande syfte gentemot ett visst 

problemområde, samt vilja att använda den observation man gjort till att få ut så 

mycket kunskap som är rimligt. Patel och Davidson (2006) menar också att när det är 

som ovan får man utesluta ett så kallat observationsschema. Vid ostrukturerade 

observationer är dock planeringen innan viktig dels måste man göra visa 

förberedelser och andra noggranna överväganden. Vid observationer måste man ta 

ställning till visa frågor innan man börjar, dessa är: Vad ska vi observera? Hur ska vi 

registrera observationerna? Hur ska jag som observatör förhålla mig? (a.a.). 

Då man inte använder sig av något speciellt observationsschema får man skriva ner 

allt man ser, dock kan detta vara svårt men man får göra så gott man kan som 

observatör. Med hjälp av de teoretiska och den empiriska kunskap som man fått i sin 

forskningsprocess hjälper än med att få fram och förstå vem/vilka och vad man ska 

observera. En annan del av förberedelsen och dess övervägande är att bestämma 

innan vad för övrig information som ska registreras så som rummet och hur eller med 

vad de observerade arbetar med. Under observationen ska nyckelord skrivas ner och 

vid senare tillfälle så som efter observationens tid eller likande ska de skrivas ut och 

komma till rätta i sitt sammanhang (Patel & Davidson, 2006). 

5.1.2 Observatör 
Den icke deltagande observatören är passiv och sitter endast i den del av rummet och 

observera vad som händer och sägs. Den ökända är när de observerade och 

observatören inte känner varandra sedan innan. Dock menar författarna att detta kan 

vara en nackdel ibland för att man kan missa att observera vissa saker som man hade 

varit uppmärksam på om man känner de observerade (Patel & Davidsson, 2006). När 

man är en deltagande känd observatör känner man klassen och det blir ett annat 

utgångsläge (Einarsson & Hammar, 2002).  
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5.1.3 Undersökningsplan 
En undersökning behövs för att man ska få en mer strukturerad planering av sin 

observation samt att man kan upptäcka eventuella svagheter lättare(Patel & 

Davidson, 2006). 

5.1.4 Etiskt förhållningssätt 
Att skydda de enskilda deltagarna är viktigt. Därav finns principer som varje forskare 

bör följa. Dessa fyra är: information, samtycke, konfidentialitet och användning. 

Varje princip har speciella regler. Information och tydlighet bör ges till deltagarna 

och det registrerade materialet ska visas för deltagarna vid behov. Om känslig eller 

personifierad information registreras ska detta hålla konfidentiellt och omarbetas på 

bästa sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Man måste tänka och genomföra hela 

observationen med ett etiskt förhållningssätt (Bryman, 2002). 

5.1.5 Tillförlitlighet, Validitet och Reliabilitet 
Bryman (2002) menar att det är viktigt att observationen blir så objektiv man kan, då 

det lätt kan bli att observatörens åsikter, känslor och egna värderingar speglas i det 

man registrerar (a.a.). Det är svårt att mäta tillförlitlighet men man får helt enkelt vid 

observationerna lita på observatörens förmåga att vara faktisk. Dock kan här 

felaktiga bedömningar ske då observatören kan göra registreringar utifrån egna 

åsikter och värderingar. Så det är viktigt som observatör tänka på detta under 

registrering samt träna upp förmågan att särskilja på egna bedömningar och objektiva 

bedömningar (Patel & Davidsson, 2006). 

Enligt Patel & Davidsson (2006) måste observationen ha god validitet och god 

reliabilitet. Vid god validitet är man säkert på att man undersöker det man syftar till 

att undersöka. God reliabilitet är att man gör observationen på ett tillförlitligt sätt 

(a.a.). 

5.1.6 Kvalitativ bearbetning  
I en kvalitativ bearbetning arbetar man med den text som blivit som resultat av till 

exempel observationer. Syftet med bearbetning av texten är att hitta mönster, teman 

eller kategorier i materialet för att sedan i det skriftliga arbetet samt resultatet kunna 

redovisa det man kommit fram till (Patel & Davidson, 2006). 

5.1.7 Fallstudie 
Patel & Davidsson (2006) menar att en fallstudie är när undersökningens deltagare 

utgörs av en mindre begränsad grupp, som till exempel en individ, grupp individer 

eller situation. Dessa grupper kallas för fall. Man kan välja att göra undersökning på 

en eller flera fall. I fallstudier är helhetsperspektivet utgångspunkten och vid 

undersökningen ska man registrera in så mycket information som man bara kan. Vid 

undersökningar där många processer och förändringar sker är fallstudier en bra 

metod (a.a.). 

5.2 Min undersökningsplan 

Jag tog kontakt med två handledare från tidigare praktiker för att fråga om jag fick 

komma och observera deras sätt att arbeta med deras digitala skrivtavlor. Jag 

kontaktade en av lärarna via mail och den andra muntligt när jag var på deras skola 

för att vikariera. Jag tydliggjorde för de båda att det är en observation som jag önskar 

att göra och att de ska inte göra något speciellt utöver det vanliga, utan de ska bara 
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fortsätta som vanligt med sin undervisning och att jag kommer sitta osynligt i ett 

hörn och föra anteckningar. Jag vill till att börja med få en bild av hur läraren arbetar 

med den digitala skrivtavlan, samt hur hon eller han har valt att visa sin presentation 

eller genomgång. Med denna insikt som grund kommer jag förhoppningsvis kunna se 

och fokusera på hur involverade eleverna är, samt vem som har det stora 

talutrymmet. Med dessa frågor nedan önskar jag att kunna få fram ett resultat. 

Snöfall och sjukskrivning av en lärare gjorde att jag endast har observerat en klass. 

Jag valde dock att observera denna klass under fyra lektioner.  

Jag har valt att registrera allt jag har kunnat och har därför inte använt mig av ett 

utprovat observationsschema. I dessa ostrukturerade observationer har jag varit en 

icke deltagande okänd observatör. 

Okänd observatör var jag för eleverna då vi aldrig träffats för, dock känner jag 

läraren väl sedan innan. Men kallar mig ändå för okänd då det stora antalet deltagare 

ändå var eleverna.  

Under lektionerna observerade jag relationen mellan lärare och elever och dess 

interaktioner. Jag hoppas jag har varit tillräckligt objektiv i dessa registreringar.  

Om jag hade haft tillgång till fler klasser att observera kunde jag möjligtvis fått en 

större reliabilitet, alltså tillförlitlighet till den information jag registrerat men jag 

tycker jag har fångat de jag sökte efter. Jag tycker undersökningen har en god 

validitet för jag registrerade samspel och interaktion, precis som jag tänkt. 

Vid registrering av material valde jag att inte nämna någon vid namn och läraren fick 

namnet ”läraren”. Deltagarna blev alltså inte identifierbara samt att eleverna 

observerades som deltagare och inte individuellt. Det intressanta med observationen 

var att se de samspel vid användandet av den digitala skrivtavlan som ägde rum mest 

i grupp men också enskilt. Med den tillit vi känner för varandra, samt den svårhet att 

identifiera deltagarna känns det som att jag gjort noga och rätt val och att det blir bra 

för deltagarna. När jag hade registrerat färdigt och skulle gå hem bestämdes att 

läraren ville läsa innehållet när examensarbetet var färdigt.   

Jag har renskrivit mitt material och i min bearbetning av materialet var målsättningen 

att leta efter mönster, teman och kategorier. Dessa ligger sedan till grund för resultat 

och diskussion.  

Då observationen utgår från ett helhetsperspektiv och klassens och dess situation är 

en begränsad  

Man skulle även kunna se observationen som en så kallad fallstudie, då 

utgångpunkten för observationen är ett helhetsperspektiv med registrering av allt 

samt att klassen utgör en mindre begränsade grupp.  

Intervjuer och enkäter ansåg jag inte passade för det jag ville ta reda på, eftersom jag 

ville får fram hur klassen samt läraren arbetade och samspelade tillsammans i 

användandet av den digitala skrivtavlan. Vid intervjuer hade jag inte sett hur 

användandet såg ut, utan bara fått deras version av hur det sett ut. Enkäter hade också 

gett en version samt att det skulle vara svårt att hitta på bra öppna frågor passande för 

det jag ville se och få fram. Att observera gjorde att jag kunde registrera allt de 

gjorde och få en helhetsbild av hur relationer och interaktioner såg ut samt 

påverkades vid samspelen och interaktionerna med den digitala skrivtavlan. 
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6 RESULTAT 
Mitt syfte med den empiriska observationen var att få syn på vilka interaktioner 

mellan elever och lärare och den digitala skrivtavlan som uppstår när skrivtavlan 

används. 

Jag ville också iaktta hur relationer, som uppstår när den digitala skrivtavlan 

används, kan ta sig i uttryck. 

Jag gjorde observationerna i en årskurs tvåa. Klassrummets digitala skrivtavla är av 

Smart Board, men jag kommer att använda mig av ordet digital skrivtavla även i 

resultatdelen. 

6.1 Lärarens och elevernas interaktioner med den 
digitala skrivtavlan 

Under mina observationer registrerade jag lärarens och elevernas interaktioner med 

den digitala skrivtavlan. Jag använder mig här av min tidigare begreppsförklaring för 

interaktion, d.v.s. samspel mellan människa och maskin. De samspel jag sett i 

klassrummet mellan eleverna och skrivtavlan samt läraren och skrivtavlan har jag 

först delat upp i två grupper utifrån inblandade. Därefter har jag delat in samspelen 

inom grupperna i kategorier. Därefter följer kommentarer och till sist en 

sammanfattning.  

6.1.1 Samspel mellan eleverna och den digitala 
skrivtavlan 

Först börjar jag med samspelen som jag såg mellan eleverna och den digitala 

skrivtavlan. Dessa samspel har jag delat in i fem olika kategorier: Eleverna 

integrerar med den digitala skrivtavlan med frågor och svar, Eleverna tar 

instruktioner av den digitala skrivtavlan, Eleverna skriver på den digitala 

skrivtavlan, Eleverna sjunger med hjälp av den digitala skrivtavlan, Eleverna ser 

film som visas på den digitala skrivtavlan.  

6.1.1.1 Eleverna interagerar med den digitala skrivtavlan 
med frågor och svar 

En av eleverna får som uppgift att öppna dagens lucka i julkalendern. Julkalendern är 

en digital rörlig kalender som visas på den digitala skrivtavlan. På bilden är det 

målade paket och en tomte. Varje paket har en siffra, 1-24, ända fram till julafton. 

Eleven får i uppdrag att öppna luckan för 11 december. Luckorna öppnas genom att 

eleven trycker med sitt finger på den aktuella lådan. Innehållet i julkalenderns lucka 

är en flervalsfråga med bilder på sju länders flaggor. Eleven ska svara på vilket land 

som flaggorna tillhör. När eleven har gissat på en flagga trycker hon på den aktuella 

flaggan och det rätta svaret kommer fram. 

En ny elev kommer fram och får tycka på luckan för 12 december. Det är en fråga 

med 4 olika svarsalternativ. Efter överväganden till vad hon ska svara trycker tillslut 

eleven på den digitala skrivtavlan och den konstnär hon tror att det är och det visas 

då på den digitala skrivtavlan att hon tryckt samt svarat rätt. 

Vid julkalenderns första lucköppning får en elev svara på frågan: Vilket land 

flaggorna tillhör? 

Frågan vid den andra lucköppningen är en fråga med fyra svarsalternativ. 
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6.1.1.2 Eleverna tar instruktioner av den digitala skrivtavlan 
När julkalendern dyker upp på den digitala skrivtavlan, samt när frågorna ställs, tittar 

alla eleverna fokuserat på den digitala skrivtavlan.  

Eleverna tittar fokuserande på den digitala skrivtavlan samt läraren när hon visar 

mattetabellen på skrivtavlan.  

Under engelsklektionen tittar alla på den digitala skrivtavlan och följer med i de 

instruktioner som den ger, samt att alla ser på pingvinens julsång och filmen om när 

hon är och handlar. 

6.1.1.3 Eleverna skriver på den digitala skrivtavlan 
På den digitala skrivtavlan visas en färdiggjord matematikruta med små rutor inuti. I 

de små rutorna ska eleverna få skriva in talen 1-100. En av eleverna får komma fram 

direkt när lektionen börjar till den digitala skrivtavlan för att skriva in ett tal. Eleven 

tar en av de speciella pennorna som är gjorda till den digitala skrivtavlan och skriver 

in sitt tal. Eleven går sedan och sätter sig och en annan elev får komma fram och 

göra samma sak. Efter att alla har fått skriva en gång får alla elever komma fram till 

den digitala skrivtavlan samtidigt, i ett kösystem där alla i tur och ordning får skriva 

minst ett tal till.  

6.1.1.4 Eleverna sjunger med hjälp av den digitala 
skrivtavlan 

Under engelsklektionen sjunger klassen i kör ” We wish you a Merry Christmas”. 

I slutet av engelsklektionen när läraren spelar upp andra julsånger samt den önskade 

musikvideon sjunger eleverna med i texterna. 

I kör säger eleverna efter, respektive vara som pingvinen köper läser eleverna efter: 

Father Christmas, angel, star, Christmas tree och så vidare. Detta upprepas när 

pingvinen lägger upp alla varorna på disken för att betala, och lika så när hon lägger 

ner varorna från disken ner i kassorna. Tre gånger får alltså klassen upprepa och säga 

de nya engelska julorden.  

6.1.1.5 Eleverna ser film som visas på den digitala 
skrivtavlan 

Under engelsklektionen ser klassen tillsammans filmen om pingvinen som handlar 

julsaker, samt den juliga musikvideon med Sean Banan. 

 

6.1.2 Samspel mellan läraren och den digitala skrivtavlan 
Nedan har jag delat in lärarens olika samspel med den digitala skrivtavlan, som jag 

kunde se, i tre olika kategorier: Läraren tar initiativ med hjälp av digitala 

skrivtavlan, läraren för eleverna vidare med hjälp av den digitala skrivtavlan, 

Läraren förvisar med hjälp av den digitala skrivtavlan. 

6.1.2.1 Läraren tar initiativ med hjälp av den digitala 
skrivtavlan 

Läraren har förberett innan lektionen med att starta den digitala julkalendern på 

datorn som är kopplad till den digitala skrivtavlan. Julkalendern är skapad i ett 

program som är speciellt framtaget för den digitala skrivtavlan. När eleverna har 
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varit i klassrummet i 20 min, samt sagt god morgon startar läraren den digitala 

skrivtavlan.  

Innan matematiklektionen började startade läraren den digitala skrivtavlan så när 

eleverna kom in i klassrummet var den redan igång. Läraren hade öppnat upp en 

matematiktabell på den digitala skrivtavlan som innehåller rutor där talen mellan 1-

100 ska skrivas in.  

Lika så när engelsklektionen började var läraren förberedd med att ha startat den 

digitala skrivtavlan innan eleverna kom in i klassrummet. På den digitala skrivtavlan 

visar läraren upp en startsida med de innehåll för det kapitel som de ska jobba med 

under lektionen. Efter att läraren har gått igenom kapitlet stänger läraren tillfälligt av 

den digitala skrivtavlan men låter annan julmusik spelas genom skrivtavlans 

högtalare. 

Senare under engelsklektionen startade läraren den digitala skrivtavlan igen för att 

visa en musikvideo. 

6.1.2.2 Läraren för eleverna vidare med hjälp av den 
digitala skrivtavlan 

Läraren tryckte fram söksidan Google för att ge eleverna ett sammanhang till de 

konstnärer det pratade om. Via Google och bilder visar läraren eleverna kända tavlor 

som konstnärerna har målat.  

På engelsklektionen tryckte läraren på den digitala skrivtavlan för att få igång 

julsången ”We wish you a Merry Christmas” samt videon med den dansande 

pingvinen. När sången är färdig börjar automatiskt filmen om pingvinen som är och 

handlar julsaker. Efter detta trycker läraren på den digitala skrivtavlan igen så att 

julsången spelas igen.  

Senare under engelsklektionen tryckte läraren igång Sean Banans juliga musikvideo 

för eleverna via YouTube. 

6.1.2.3 Läraren förevisar med hjälp av den digitala 
skrivtavlan 

Under matematiklektionen börjar läraren att fylla i rutorna där talen 1-100 ska in för 

att visa hur man ska göra, samt att läraren fyller i de tal som är kvar efter att eleverna 

har fått skriva flera gånger.  

6.1.3 Sammanfattning 
Eleverna samspelade och det verkade finnas glädje och nyfikenhet i samspelet med 

den digitala skrivtavlan. Eleverna såg glada ut och agerade med iver. När den 

digitala skrivtavlan startade fokuserade eleverna mot den och inväntande med 

spänning på vad som skulle hända. Alla eleverna var delaktiga vid frågor, bilder och 

när filmer visades på den digitala skrivtavlan. De tyckte att det var roligt och ville 

gärna fler än gång få skriva och trycka på skrivtavlan. 

Läraren tyckte om att arbeta och förbereda till den digitala skrivtavlan och när hon 

skulle förvisa vad de skulle göra gjorde hon det med glädje. 
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6.2 Lärarens och elevernas relationer i användandet 
av den digitala skrivtavlan 

Under mina observationer i klassrummet såg jag att den digitala skrivtavlan aktiverar 

läraren och eleverna och samspelet som utgår/utlöses från den digitala skrivtavlan är 

ett samspel mellan eleverna och mellan läraren och eleverna samt mellan alla i 

klassrummet. Jag har valt att dela upp observationerna i dessa tre 

samspelsgrupperingar och kategorierna är bildade utifrån av de samspel jag ser. 

6.2.1 Samspel mellan eleverna 
Här nedan har jag valt att kategorisera samspelen som skedde mellan eleverna vid 

användandet av den digitala skrivtavlan. Samspelen är när det pratar eller gör saker 

tillsammans om saker som berör eller visas på den digitala skrivtavlan. 

6.2.1.1 Eleverna inbjuder varandra till svar 
Under svensklektionen får den enskilda eleven läsa julkalenderns fråga och svara 

högt på den så att alla i klassen hör. Då denna fråga innehöll flera olika länders 

flaggor, börjar eleven med att säga två av flaggorna som hon vet svaret på. Sedan när 

eleven inte kan fler, ber eleven om hjälp av sina klasskompisar. När den andra luckan 

har öppnats så sker samma sak, d.v.s. eleven får läsa frågan och gissa men då eleven 

inte kan svaret ber eleven klassen om hjälp. 

6.2.1.2 Eleverna delger varandra berättelser 
De visuella bilderna på tavlor får eleven att associera till sig själva och med att räcka 

upp handen eller prata rakt ut, talar de om för sin fröken och sina klasskamrater vart 

de sett en liknade eller andra minnen som dyker upp hos dem. 

Under matematiklektionen får den enskilda eleven räcka upp handen och svara på 

vilket turnummer hon eller han har för att sedan komma fram och skriva den på den 

digitala skrivtavlan. 

Under engelsklektionen får den enskilda eleven räcka upp handen och svara på 

frågor som läraren ställer: Vad heter julklappar på engelska? En av eleverna räcker 

upp handen och svara: Christmas presents. Samt andra frågor som: Vad händer nästa 

vecka? Vad heter jultomte på engelska?  

6.2.1.3 Eleverna inbjuds till diskussion 
Under svensklektionen får klassens elever hjälpa till och svara på frågan/frågorna ur 

julkalendern om den enskilda eleven framme vid den digitala skrivtavlan tycker det 

är svårt. Klassens elever hjälper till genom att räcker upp handen eller gissa svaret 

rakt ut.  

Bilderna på konstnärernas tavlor får eleverna att associera till sig själva och med att 

räcka upp handen samt pratar rakt ut, blir det en diskussion med utbyte av minne.  

Under engelsklektionen frågar läraren eleverna på svenska om det vet det engelska 

orden för: jul, jultomte, julklappar m.fl. Eleverna svarar på det ord de kan. De ord de 

inte kan diskuterar de kommer fram tillsammans med lärarens. 

6.2.1.4 Eleverna delar med sig av sig själv 
Efter att eleverna har fått sett bilder på den kända tavlan, samt bilder på tavlor av de 

andra konstnärerna som nämns i luckfrågan, börjar eleverna att associera till egna 

minnen och koppla ihop det med sådant de upplevt eller sett.  
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6.2.2 Samspel mellan läraren och eleverna  
Nedan är det de kategorier som berör det samspel som sker i klassrummet mellan 

läraren och eleverna vid användandet av den digitala skrivtavlan. Samspel är även 

här den dialog det har med varandra samt de saker de gör tillsammans vid 

användandet av den digitala skrivtavlan. 

6.2.2.1 Läraren informerar och leder och eleverna lyssnar  
Läraren informerar eleverna i klassen om att de får hjälpa till om inte den enskilde 

eleven själv inte kan lösa frågan om flaggorna i julkalendern.  

När den andra luckan har öppnats och eleven inte kan det riktiga svaret, informerar 

läraren ännu en gång att klassen får hjälpa till med att svara på frågan. 

6.2.2.2 Läraren ger vägledning och integrerar med eleverna 
Läraren vägleder genom att ge eleverna frågor runt den aktuella luckfrågan.  

För att eleverna ska förstå i början av matematiklektion vad de ska göra med rutorna 

på den digitala skrivtavlan, visar och berättar hon för eleverna var man ska skriva 

och varför de ska göra detta.  

När klassen ska lära sig de nya julorden på engelsklektionen vägleder läraren 

eleverna så att de kan komma fram till rätt svar.  

6.2.3 Samspel mellan alla i klassrummet 
Eleverna blir uppspelta och räcker upp händerna ivrigt för att få tala om de 

associationer de får av det de sett på den digitala skrivtavlan. Uppspelta vill det 

berätta för sina klasskompisar samt läraren om egna erfarenheter. Jag tycker mig se 

att den digitala skrivtavlan får eleverna att öppna upp sina sinnen och berätta och på 

så sett får ett större sammanhang till det de just lärt sig. 

6.2.3.1 Läraren viskar planerande med annan lärare om hur 
de ska gå vidare 

Vid frågan om den kända tavlan: Mona Lisa, viskar läraren till en annan lärare att de 

bör visa konstnärernas tavlor genom att googla fram dem på Googles bildersida för 

att ge eleverna ett sammanhang till det de pratar om, samt lättare koppla ihop denna 

information till andra tillfällen.   

6.2.3.2 Frågor och svar – matematik, gemensamt 
Läraren talar om för eleverna att hennes turnummer är 13 och frågar sedan eleverna – 

Vilket turnummer som är deras?. När eleven har svarat ber läraren eleven att komma 

fram och skriva numret på den digitala skrivtavlan. 

6.2.3.3 Tiohopp – gemensamt 
Under matematiklektionen får eleverna i kör vid flera tillfällen säga de tiohopp som 

finns på rutorna på den digitala skrivtavlan. Läraren börjar med att fråga om det 

kommer ihåg vad ett tiohopp är och läraren tar reda på det genom att frågar eleverna: 

Vilken siffra kommer efter tre vid tiohoppet? Eleverna svarar 13 och läraren 

bekräftar muntligt att det är rätt och ber sedan eleverna att fortsätta i kör med nästa 

och sedan nästa igen efter o.s.v.  Eleverna svarar resterande med talen: 23, 33, 43, 

53, 63, 73, 83, 93. För att eleverna ska få öva ännu mer ber läraren att eleverna tar 
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talet 99 men tar tiohoppen bakåt istället denna gång, så som talen 99, 89, 79, 69 och 

så vidare. 

6.2.4 Sammanfattning 
Om det hade varit en vanlig traditionell tavla tror jag inte den glädjen som infanns 

sig nu hade kommit fram. Alla eleverna var ivriga till att få skriva på den digitala 

skrivtavlan. De relationssamspel som skedde när de gick fram och de frågor de fick 

besvara gjorde dem engagerande och de verkade positivt inställda till det de skulle 

lära sig. 
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7 DISKUSSION 
Mitt syfte, samt min nyfikenhet låg i att ta reda på om och hur läraren och eleverna 

socialt samspelade med varandra och med den digitala skrivtavlan, i användandet av 

den digitala skrivtavlan. Då jag innan examensarbetets början läste några av de som 

tidigare har forskat runt ämnet, förstod jag att några av dem åsyftar att man i 

användandet av den digitala skrivtavlan kan ha gått tillbaka till en mer traditionell 

undervisning. Alltså en katederundervisning där läraren är den som har tal utrymmet 

och eleverna är passiva vi användandet av den digitala skrivtavlan. Jag upplevde, 

samt upplever med den erfarenhet som jag har, att det faktiskt är tvärtom. Så därför 

ville jag med deras forskning, annan tidigare forskning samt med en egen 

undersökning försöka få fram och belysa att vi inte har gått tillbaka till en traditionell 

katederundervisning, utan att den digitala skrivtavlan har bidragit till ökat socialt 

samspel mellan elever-elever och lärare-elever samt ökat elevers och lärares 

interaktioner med teknik. Under examensarbetes gång fann jag litteratur där forskare 

hade gjort studier där min upplevelse stämde överens med vad de hade sett. 

Tillsammans med litteraturen och den observation jag valde att göra ska jag nu 

försöka belysa och stilla min nyfikenhet. 

I denna diskussions del nedan, kommer jag att börja med att generellt sammanfatta 

det jag kommit fram till för att sedan i en del två svara på mina 

problemformuleringar: Hur kan elevers interaktioner se ut samt hur kan lärarens och 

elevernas relationer påverkas vid användandet av den digitala skrivtavlan?. 

Avslutningsvis kommer jag svarar på min följdfråga: Hur använder läraren den 

digitala skrivtavlan för att öka förståelsen av kunskap hos sina elever? 

 

7.1 Generellt 

Dator- och internetanvändning på fritiden är stor bland dagens unga (Medierådet, 

2010) samt att i vuxenlivet idag är datoranvändning en baskunskap som man måste 

förstå och kunna för att komma in i både arbetslivet och i andra sociala sammanhang 

(Hargreaves, 1998). Därför har skolan fått i uppdrag att använda samt lära ut 

datorkunskap samt andra IKT-färdigheter till eleverna. Uppdraget kan läsas ut i både 

Lgr11, Salamanca deklarationen, EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande och i 

utbildningsdepartements riktlinjer till regeringen.  

Datorn, internet och media har funnits i svenska skolor under många år och det 

globaliserande, digitala lärandet har med framfart tagit sig in i undervisningen och 

har effektiviserat både planeringen och öppnat stora möjligheter till ökat lärande. Att 

kunna söka på information när som på t.ex. Google, ser vi både i Kroksmarks (2010) 

text och i den observation jag gjorde. Läraren valde ju att använda sig av Google för 

att ge eleverna ett större sammanhang till det de pratade om.  

Det finns många fördelar med att låta eleverna använda sig av datorer och digitala 

skrivtavlor men det är viktigt att man som pedagog är förberedd med bra och 

genomtänka pedagogiska modeller för annars kan eleverna bli passiva och minskat 

lärande kan ske.  

I Zevenbergen & Lerman (2008) studie kan vi nämligen läsa om att de såg en 

tendens till att eleverna blev passiva vid användandet av den digitala skrivtavlan, 

samt att Higgins m.fl. (2005) tycker att samarbetet mellan lärare och elev har ökat 

och på så sätt även elevernas delaktighet. Mohon (2008) och Beauchchamp (2004) 
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anser båda att förändringen är rent pedagogiskt hos läraren för att den digitala 

skrivtavlan ska kunna användas till sin fulla kapacitet och på så sätt öka lärandet. 

Läraren är den med relationskompetens i rollerna lärare-elev och ska därför med sina 

professionella kunskaper och egenskaper (Juul & Jensen, 2010) finnas där för 

eleverna i deras sociokulturella landskap både som handledare och coach genom att 

både samtala och ge dem de verktyg som behövs för att eleverna ska kunna utvecklas 

samt öka sitt lärande. Som Dysthe (2007) förklarar så är det viktigt att både dialog 

och samspel äger rum i klassrummet för att lärandet ska kunna ske. Om läraren tar på 

sig ansvaret och glädjen med att arbeta med den digitala skrivtavlan måste hon eller 

han ändå ständigt ha en dialog samt ett samspel med eleverna för att de ska kunna 

lära sig av det som sker på den digitala skrivtavlan. Vygotskij förklarar det så här: 

Social samverkan är grunden till allt lärande samt utveckling (Dysthe, 2000). Detta 

tyder på hur viktigt det är att läraren har ett samspel med sina elever och finns hos 

eleverna för att vägleda dem genom användandet av den digitala skrivtavlan. Higgins 

m.fl. (2005) framhåller genom sin studie att samspelet har ökat mellan elever samt 

elever och lärare, vilket jag också tycker har kunnat se under min observation. 

En annan viktig del i arbetet med den digitala skrivtavlan samt datorer är att ständigt 

ha en dialog med eleverna om vad pålitliga källor är, om vad man bör göra och inte 

bör göra på internet samt datorn och annan teknisk utrustning som de använder sig av 

idag (Medierådet 2010). Läraren bör också i sina förberedelser granska de 

kunskapskällor hon eller han använder.  

Det är svårt att mätta tal utrymme samt att jag valde att observera helheten mer än att 

boka för vem som pratade men genom att titta på mitt renskrivna material tycker jag 

att jag kan se att det är lika mycket hos båda parter. Läraren måste finnas som en 

vägledare och hjälpa eleverna muntligt fram samt visa eleverna hur man ska göra på 

tavlan innan de börjar. Bjar & Liberg (2007) menar att läraren ska ge språkliga 

redskap för att lärande ska ske, och de görs i vägledningen. Men när läraren var 

färdig med det märkte man att hon eller han tog ett steg tillbaka och att med sitt 

pedagogiska sätt lätt eleverna prata och själva vara aktiva vid tavlan vilket jag tycker 

tyder på eleverna var involverade, aktiva och var med i den dialog och det samspel 

som förse gick i klassrummet.  

7.2 Hur interaktioner oh relationer påverkas i 
klassrummet vid användandet av den digitala 
skrivtavlan 

Jag gjorde en observation i klass 2:a, där läraren använder sig mycket av den digitala 

skrivtavlan, vilket blev perfekt för den observation och den registrering jag hade som 

mål att genomföra. Tillsammans med tidigare forskning och med de jag kom fram till 

i min observation vill jag försöka svara nedan på mina frågeformuleringar: Hur kan 

elevers interaktioner se ut vid användandet av den digitala skrivtavlan? och Hur kan 

lärarens och elevernas relationer påverkas vid användandet av den digitala 

skrivtavlan?  

7.2.1 Hur kan elevers interaktioner se ut vid användandet 
av den digitala skrivtavlan? 

Frågans fokus är på elevers interaktioner eller med andra ord, de samspel som 

eleverna har med den digitala skrivtavlan i användandet av den. Under mina 

observationer såg jag tydligt att eleverna fick både trycka och skriva på den digitala 

skrivtavlan vid fler talet olika gånger. Vid varje tillfälle tyckte jag se ett sken av 
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motivation, glädje samt nyfikenhet hos eleven, samt eleverna. Higgins m.fl.(2005) 

tyckte också att de kunde se de i deras studie. Higgins menar att de tyckte kunna se 

att när eleverna arbetade med den digitala skrivtavlan ökade deras motivation, lust 

och självförtroende.  

Under observationerna kunde jag även se att läraren var väll förbered med det de 

skulle arbeta med på den digitala skrivtavlan och att det var precis som hon eller han 

valde att fokusera på eleverna interaktion. Som om att lärarens pedagogiska baktanke 

var att eleverna skulle själva få använda den digitala skrivtavlan så mycket som det 

var möjligt. Jag tror att denna lärare visar den pedagogiska förändring eller ställning 

som forskarna Mohon (2008) och Beauchchamp (2004) talade om behövdes för att 

den digitala skrivtavlan skulle vara givande. Samt att läraren visade i sitt arbete med 

den digitala skrivtavlan att hon eller han tagit på sig sitt uppdrag att använda och lära 

ut den moderna teknik som både Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Europa 

kommunionens (2006) nyckelkompetenser/ medborgaren riktlinjer m.fl. tar upp. 

Jag tyckte jag kunde urskilja att alla eleverna var fokuserade på den digitala 

skrivtavlan varje gång den var igång, samt att läraren talade om för mig efteråt att 

hon/han får med sig eleverna på det de ska göra på ett helt annat sätt än om hon/han 

själv skulle göra momentet utan den digitala skrivtavlan. Att få alla klassens elever 

fokuserade på det man gör måste ändå vara lärarens största mål och är kanske inte 

alltid så lätt. Men här går mina tankar till uppdraget att integrera alla som Brodin & 

Lindstrand (2010) skriver om. Eftersom alla elever har olika egenskaper, intressen, 

fallenheter och inlärningsbehov tror jag på att den digitala skrivtavlan ge stor 

möjlighet till att kunna anpassa alla, men självklart med stort engagemang av läraren. 

Jag tror att med den digitala skrivtavlan är vi närmare en skola för alla än vad vi kan 

ana, men det är helt och hållet min egna teori.  

Några av de interaktioner som skedde under observationerna för eleverna var: trycka 

på den digitala skrivtavlan, skriva siffror på den digitala skrivtavlan med tillhörande 

pennor, fick instruktioner från den digitala skrivtavlan samt ser film på den digitala 

skrivtavlan. Dessa ovan uppräknade är exempel på samspel som skedde mellan 

eleverna och den digitala skrivtavlan. Interaktion står för samspel med en maskin och 

den digitala skrivtavlan är i detta sammanhang maskinen.  

7.2.2 Hur kan lärarens och elevernas relationer påverkas 
vid användandet av den digitala skrivtavlan? 

”Relationer är ett samspel där två eller fler människor samtalar och gör saker 

tillsammans” (Juul & Jensen, 2010). Ett av de samspel jag såg var de samtal eller den 

dialog som fördes mellan eleverna när de hjälptes åt att svara på de frågorna som 

ställdes av den digitala skrivtavlan.  Jag uppfattade att alla eleverna ville vara med 

och svara samt berätta för varandra vad de ansåg var rätt svar eller vad de upplevt. 

Jag tycker också att relationerna påverkades på ett positivt sätt och att klassrummet 

gav ett intryck av att vara ett aktivt klassrum med öppna frågor och bra dialog både 

mellan eleverna och mellan lärare-elever. Efter att ha läst om både Higgins m.fl. 

(2005) studie, Lewins m.fl. (2008) studie samt att har sett hur dialogen blev djupare 

när den digitala skrivtavlan var igång så vågar jag tro att relationerna blev bättre. 

Andra relations samspel var till exempel när eleverna och läraren sjöng tillsammans 

den text som visades den digitala skrivtavlan och ropade i kör de tio hopp läraren 

önskade att det skulle göra m.fl. I dessa samspel pågår hela tiden relationer, 

relationer när de sinns emellan pratar med varandras och utvecklas båda själva och 
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gemensamt. I samspelen pratar det med varandra och Bjar & Liberg (2007) menar att 

samtal med andra är ett språkligt sammanhang som är viktigt för att kunna utvecklas. 

Dysthe (2003) menar också att när man får leka, känna, språka och uppleva saker 

med andra ger det utveckling och utbyte av tankar. Vygotskij, Mead och Dewey 

menar att leka in kunskap i en grupp och i ett socialt samspel ökar 

kunskapsinhämtningen. Dessa passar in då de nästan leker när man använder sig av 

den digitala skrivtavlan. Eleverna i observationen leker med samt utbyter tankar med 

varandra när det svarar på frågor och associerar till sina egna liv. De pågår hela 

tiden, de pratar hela tiden när den digitala skrivtavlan är igång och de tillsammans 

gör något då de tillsammans använder den digitala skrivtavlan. De relationer som 

uppstår då mellan läraren-eleverna och elever-elever är viktig och enligt Dewey är 

relationer mellan människor av grundläggande viktigt för lärande. Lärandet påverkas 

alltså av dessa yttre faktorer, de sociala sammanhang de är i (Dysthe, 2003).   

7.2.3 Hur använder läraren den digitala skrivtavlan för öka 
förståelsen av kunskap hos sina elever? 

För att skapa det sammanhang och den djupare förståelse som Kress (2010) och 

Nikolajeva (2000) talar om visar läraren upp bilder på tavlor för att eleverna ska få 

”se” vad de pratar om. Orden får en bild så det blir en helhet och eleverna börjar 

associera bilder till saker de upplevt eller sett vilket i sin tur skapar ett större 

sammanhang där förståelse ska skapas. 

Innan läraren visar filmen om pingvinen som ska handla julsaker, börjar läraren med 

att prata och ställa frågor om de nya orden som eleverna ska lära sig och som 

kommer att upprepas i filmen. Under filmens gång får eleverna höra samt säga dessa 

ord i kör tre gånger. Nikolajeva (2000) förklarar ett sådant sammanhang med att det 

både behövs verbal samt visuell kommunikation för att förståelsen ska öka samt 

utvecklas. Dessa moment tillsammans skulle kunna jämföras med den hermeneutiska 

cirkeln, där innebörden är att läsaren skapar förväntningar och nyfikenhet till bild 

delen när de hör orden första gången av läraren. Denna cirkel av nyfikenhet skapar 

också nya erfarenheter samt att eleverna pendlar mellan verbalt och visuellt vilket 

leder till en djupare förståelse.  

7.3 Avslutningsvis 

Jag tycktes se att lärarens och elevernas relationssamspel blev starkare. Gällande 

elevernas interaktion med den digitala skrivtavlan kunde jag se att de var aktiva 

under alla lektioner, genom att det fick både trycka samt skriva på den digitala 

skrivtavlan. Men det jag också kom fram till under observationen och tillsammans 

med tidigare forskning är att det är viktigt att de sker samtal för att lärande ska ske 

och det kan bara ske om läraren ger de språkliga verktyg som behövs genom att vara 

förberedd med bra och genomtänka pedagogiska modeller som kan ses och 

genomföras på den digitala skrivtavlan.  

Den tidigare forskningen, tillsammans med den nya synen att se på ämnet, har fått 

mig att vilja ut och arbeta med den digitala skrivtavlan till sin fulla kapacitet nu 

snarast. Jag tror att vid användandet av den digitala skrivtavlan finns det stora 

möjligheter till ökat lärande och en skola för alla. I min framtida undervisning ska 

jag fokusera mer på mina relationer med eleverna, samt ständigt arbeta med att 

vägleda eleverna i deras användande och kunskapsinhämtning med den digitala 

skrivtavlan. 



26 

 

8 REFERENSLISTA 

Beauchamp, G. (2004). Teacher use of the interactive whiteboard in primary 

schools: towards an effektive transition framework. Technology, Pedagody and 

education, vol 13:3, ss. 337- 348. 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Att planera 

genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ab. 

Bjar, L. & Lidberg, C. (2007). Barn utvecklar sitt språk. Studentlitteratur: Lund. 

Buckingham, D. (2006). Is There a Digital Generation? Digital Generations: 

Children, Young People and New Media. Chapter 1, ss. 1-13. University of 

London. 

Dysthe, O. (red). (2000). Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur: Lund. 

Dysthe, O. (red). (2007). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur: Lund. 

Einarsson, C. & Hammar, C. (2002). Gruppobservationer. Teori och Praktik. 

Studentlitteratur: Lund. 

Europeiska kommissionen, EU. (2008). Nyckelkompetenser för livslångt lärande – 

en europeisk referensram. Hämtat från: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf 

Publicerat 18 november 2006. En bilaga till Europaparlamentets och rådets 

rekommendation av den 18 december 2006. Hämtat den 28 december 2012.  

Funseth, B. (1998). Interaktivitet- kommunication mellan dator och människa. 

Hämtat från: http://w3.msi.vxu.se/multimedia/km/forf/texter/interakt.htm 

Publicerat 25 mars 1998. Institutionen för informationsvetenskap- data- och 

systemvetenskap, Uppsala Universitet. Hämtat den 20 januari 2013. 

Higgings, S., Falzon, C., Hall, I., Moseley, D., Smith, F., Smith, H. & Wall, K. 

(2005). Embedding ICT in the Literacy and Numeracy Strategies. Newcastle: 

University of Newcastle. 

Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Studentlitteratur: Lund. 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling. Studentlitteratur: 

Lund. 

Hägg, K. & Kuoppa, S,M. (1997). Professionell vägledning – med samtal som 

redskap. Studentlitteratur: Lund.(Original publicerat 1997). 

Illeris, K. (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Juul, J. & Jensen, H. (2010). Relationskompetens, i en pedagogernas värld. 

Stockholm: Liber. 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. Routledge: New York. 

Kress, G. (2003). Multimodality. A social semiotic approach to contemporary 

communication. Routledge: New York. 

Kroksmark, T. (2011). Lärandets stretchadhet. Landets digitala mysterium i En-till-

En-miljöer i skolan. Didaktisk Tidskrift, Vol. 20, No 1, 2011, s. 1-22. 

Universitet: Jönköping.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf
http://w3.msi.vxu.se/multimedia/km/forf/texter/interakt.htm


27 

 

Lewin, C. (2008). Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The 

process of change in pedagogic practice. Springer Science + Business Media, 

LLC.  

Liberg, C. (2008). Språk och kommunikation. Ur: Att läsa och skriva – forskning och 

beprövad erfarenhet. Skolutveckling, löpnummer : 2007:4. Stockholm: Liber. 

Medierådet. (2010). Småungar & Medier 2010. 

Mohon, E H. (2008). SMART moves? A case study of one teacher´s pedagogical 

change through use of the interactive whiteboard. Learning, Media and 

Technology, vol 33:4, ss. 301-312.  

Nationalencyklopedin, 2012. Digital, interaktioner. Hämtat från: http://www.ne.se/ 

Hämtat den 27 december 2012. 

Netsmart. (2010). Guide till interaktiva skrivtavlor. Öppna den fjärde väggen. 

Hämtat från: http://interaktivskrivtavla.se/information/guide-till-interaktiva-

skrivtavlor.html Publicerat 18 november 2010. Hämtat den 7december 2012.  

Nikolajeva, M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Studentlitteratur: Lund. 

Patel, R. & Davidson, B. (2006). Forskningsmetodikens grunder. Att planera 

genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. 

Robling, M. & Westman, A. (2009). Inte utan min SMART Board. Malmö: 

Gleerups. 

Skolverket. (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011. Stockholm: Skolverket och Fritzes.  

Utbildningsdepartementet. (2008). Uppdrag till Statens skolverk att främja 

användningen av informations- och kommunikationsteknik. Regeringsbeslut 

1:2, U2008/8180/S. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer -inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från: http://www.codex.vr.se/ Hämtat 

den 4 januari 2013. 

Wikipedia, 2012. Interaktioner. Hämtat från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktion 

Publicerat 29 september 2012. Hämtat den 27 december 2012. 

Zevenbergen, R. & Lerman, S. (2008). Learning Environments Using Interactive 

Whiteboards: New Learning Spaces or Reproduction Of Old Technologies? 

Mathematics Education Research Journal, vol 20:1, ss. 108-126. 

 

 

 

http://interaktivskrivtavla.se/information/guide-till-interaktiva-skrivtavlor.html
http://interaktivskrivtavla.se/information/guide-till-interaktiva-skrivtavlor.html
http://www.codex.vr.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktion


1 

 

 

Bilagor 

 


