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Abstract 

The aim of the study is to investigate how a teacher uses multimodal resources with an 

interactive whiteboard while teaching reading and writing. The aim is also to investigate 

what view the teacher has on using an interactive whiteboard while teaching reading 

and writing. Video-recorded observations and audio-recorded interviews are the 

methods used to collect data. The analysis was performed from a multimodal 

perspective and is also inspired by interaction analysis. The result of the analysis 

showed that the teacher uses several multimodal sign systems in combination with those 

found on the interactive whiteboard. Another finding is that the attitude of the principal 

and the school to interactive whiteboards is not always crucial for the extent to which 

the whiteboard is used. It is instead the time available and the teacher’s attitude to using 

the interactive whiteboard that enables its use. 
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1 Inledning 

Flera av landets skolor satsar allt mer på teknik. Till klassrummen köps det in läsplattor 

och interaktiva skrivtavlor, vilket ställer krav på lärarnas kompetens om digitala 

verktyg. En interaktiv skrivtavla förklarar Gustafsson (2009) kortfattat som en digital 

skrivtavla vilken är kopplad till en dator. Detta medför att det som skapas på den 

interaktiva skrivtavlan går att spara i datorn (a.a.). 

Trots den ökade användningen av digitala verktyg visar en rapport från Skolverket 

(2010) att Sverige ligger efter jämfört med flera andra länder vad gäller interaktiva 

skrivtavlor. Endast 1 % av de svenska lärarna år 2010 använder sig av interaktiv 

skrivtavla dagligen. DiGregorio & Sobel (2010) menar att lärares kunskap om interaktiv 

skrivtavla inte är tillräcklig, vilket är anledningen till varför de inte används. Det är 

lärarens design av undervisning och användning av den interaktiva skrivtavlan som 

avgör om elevernas lärande utvecklas och lärare behöver därför fortbildas. Därtill anser 

Sundberg, Spante & Stenlund (2012) att det finns för lite forskning om hur lärarens 

användning av den interaktiva skrivtavlan påverkar valet av undervisningens 

utformning och upplägg. Detta visar en motsägelse i skolans utveckling. Även om 

digital teknik får en allt större plats i skolan visar ovanstående undersökningar att lärare 

känner sig osäkra i användandet.   

Utifrån dessa ovanstående studier är det angeläget att undersöka vilken syn på 

interaktiva skrivtavlor som finns i skolan och att undersöka hur interaktiv skrivtavla kan 

användas av lärare. Jag har därför valt att utreda hur en lärare använder sig av en 

interaktiv skrivtavla i sin undervisning med läs- och skrivutveckling.     

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att analysera hur en lärare använder sig av interaktiv 

skrivtavla i sin undervisning med läs- och skrivutveckling i årskurs ett och analysera 

vilken syn läraren har på användning av den interaktiva skrivtavlan. Undersökningen 

syftar även till att undersöka vilka multimodala teckensystem som används av läraren 

via den interaktiva skrivtavlan. Eftersom lärarens utformning av undervisning har stor 

betydelse för elevers lärande vill jag med denna studie undersöka hur multimodala 

teckensystem, med interaktiv skrivtavla, kan förstärka lärarens undervisning. Utifrån 

syftet finns följande frågor:  
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o Hur använder läraren multimodala resurser i den interaktiva skrivtavlan i sin läs- 

och skrivundervisning?  

o Vilken är lärarens syn på användning av den interaktiva skrivtavlan i läs- och 

skrivundervisning? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 följer en förklaring av begrepp som kommer att användas i studien följt av en 

redogörelse för tidigare forskning om interaktiv skrivtavla och läs- och skrivutveckling. 

I kapitel 2 presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för den här 

studien. Kapitel 3 redovisar insamlingsmetod, urval, analysmetod samt kritik som kan 

riktas mot urval och metodval. I nästkommande kapitel framförs resultat och analys av 

undersökningen som slutligen kommer att diskuteras i kapitel 5.    

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer viktiga begrepp och forskning angående interaktiv skrivtavla 

samt läs- och skrivutveckling att lyftas fram. Slutligen kommer den teoretiska 

utgångspunkt som är grunden för denna studie att redovisas.  

2.1 Begreppsförklaring 

I följande stycke kommer viktiga begrepp som återkommer i arbetet tas upp och 

förklaras. 

Begreppet interaktivitet förekommer i studien. Jewitt, Moss & Cardini (2007) 

beskriver interaktivitet i tekniska sammanhang som kommunikation mellan en 

människa och de tekniska funktioner som finns på en skärm. Denna beskrivning är 

applicerbar i denna studie.  

I studien förekommer också objektet interaktiv skrivtavla. Gustafsson (2009: 39-

40) förklarar interaktiv skrivtavla som ett pedagogiskt verktyg för undervisning som kan 

användas av både elever och lärare för att förstärka eller strukturera undervisningen. Det 

finns två varianter av interaktiv skrivtavla. Den ena har en tryckkänslig skrivtavla vilket 

gör det möjligt att styra direkt med fingrarna, så kallad smartboard. Den andra styrs med 

hjälp av en särskild penna. Gemensamt för båda är att de består av en skrivtavla som är 

uppkopplad till en dator. Datorn är i sin tur ansluten till en projektor. Allt som görs på 

skrivtavlan går att spara i datorn och det finns flera funktioner som går att kombinera. 

Till exempel går det att införa vanliga och animerade bilder, filmer och ljudfiler som 
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alla är flyttbara och enkla att ändra storlek på. Detta gör det möjligt för läraren att 

förbereda och designa lektioner som inbjuder till rörliga multimediala lektioner (a.a). I 

följande arbete kommer interaktiv skrivtavla att förkortas IST, vilket är den vedertagna 

förkortningen. 

Multimodalitet är enligt Kress (2010) en del av kommunikation mellan 

människor. Den multimodala kommunikationen består av olika resurser som används 

för att förstå världen och skapa mening. Exempel på resurser är färg, text och bild.  

2.2 IKT i skola och styrdokument 

Informations- och kommunikationsteknik, vilket förkortas IKT, är ett samlingsnamn i 

skolsammanhang för digitala verktyg. Digitala verktyg inkluderar datorer, lärplattform, 

interaktiva skrivtavlor, mobiltelefoner och webb (Lindö 2002). Löfving (2011) menar 

att de digitala verktygen gör det möjligt för elever att vara kreatörer och skribenter som 

använder och omvandlar sin kunskap på andra sätt (a.a.).  I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) står det att skolan ska ansvara för 

att alla elever ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (2011:14). Målen visar tydligt att elever ska ges 

möjlighet till att använda digitala verktyg i flera ämnen. Det förtydligas att eleverna ska 

stimuleras till ett intresse för läsning och skrivning. Detta ska inte enbart ske med 

papper och penna utan här har de digitala verktygen en given plats. I det centrala 

innehållet är det framskrivet att undervisningen ska vara utformad så att eleverna får ta 

del av ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 

webbtexter” (Skolverket 2011:224).  

2.3 Lärares användning av interaktiv skrivtavla  

Nedan kommer tidigare nationell och internationell forskning från flera länder om 

lärares användning av IST att redovisas.  

Sundberg m.fl. (2012) undersökte hur IST används med fokus på hur 

implementering i skolorna fungerar. Lärares inställning till att använda interaktiv 

skrivtavla i undervisning var också fokus för undersökningen. Det övergripande syftet 

var att resultatet skulle ge flera exempel för lärare hur de kan använda IST i 

grundskolan F-6 i Sverige, eftersom de flesta liknande undersökningar gjorts i andra 

länder. Sammanfattningsvis var det vanligaste användningsområdet av IST att koppla 

upp tavlan mot internet för att exempelvis visa filmklipp. Några lärare använde 

applikationer som fanns tillgängliga och anpassade för interaktiv skrivtavla. Dock 
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skapade endast två av lärarna egna funktioner. Slutligen använde ett fåtal av de 

deltagande lärarna sig av alla funktioner såsom interaktiva applikationer, multimedia via 

internet samt möjligheten att skapa egna funktioner. Resultatet av undersökningen 

visade att lärares inställning till användandet av IST i klassrummet, såväl som lärares 

attityd till elevers interaktivitet, har stor betydelse för hur lärandet upplevs. Författarna 

fann också ett stort behov av tid för utbildning vid införandet av interaktiva skrivtavlor 

samt tid för diskussion om lärandeteorier, källkritik och betydelsen av delaktighet. 

Införandet av IST på skolorna var väldigt tidskrävande. Flera av de deltagande lärarna 

kände att de inte fick tid till att lära sig använda tavlan. Resultatet visade att flera av de 

lärare som kände sig osäkra använde tavlan ett flertal gånger under studiens tid. Likaså 

var det flera av de undersökta lärarna som kände en stor säkerhet i användandet av 

tekniken men ändå inte använde tavlan. Författarna drar en möjlig slutsats att det är 

lärarens tekniska säkerhet i kombination med inställning och vilja som avgör om den 

interaktiva skrivtavlan används i större utsträckning eller inte (Sundberg m.fl. 2012).  

En övergripande sammanställning av tidigare forskning om användningen av IST 

i skolor i Storbritannien och USA visade att det som avgjorde huruvida tavlan användes 

av lärarna eller inte berodde på skolans kultur, lärarnas utbildning, lärarnas tid och 

engagemang samt tillgången till teknisk support (DiGregorio & Sobel 2010). 

DiGregorios & Sobels (2010) sammanställning av orsakerna visade att de lärare som 

arbetade på en skola som var öppen för nya och interaktiva arbetssätt var de som 

använde IST mest. Skolans miljö var avgörande för om tavlorna användes som en 

vanlig whiteboard eller om de användes interaktivt. Det tillåtande klimat som flera 

skolor hade gjorde det möjligt för lärarna att experimentera och det avsattes tid för just 

detta. För att öka användningen av IST såg forskarna att införandet av teknisk support 

underlättade för lärarna att våga prova. Det största problemet med forskning om IST, 

enligt DiGregorio & Sobel (2010), är dock att veta hur de positiva respektive negativa 

effekterna av användandet beror på den interaktiva skrivtavlan i sig eller om det beror 

på lärarens didaktiska kunskaper. Faran med att införa IST i skolan utan att ge lärarna 

utbildning blir att undervisningen blir teknikledd istället för undervisningsledd (a.a.). 

Sofkova Hashemi (2011) utförde ett projekt som pågick under ett läsår. Projektets 

syfte var att studera hur elever i årskurs 6 lär med interaktiv tavla i ämnena matematik 

och svenska. Därtill låg intresset i hur nya undervisningsformer med interaktiv 

skrivtavla som redskap kan införas i klassrummet. Fokus las på elevers interaktion samt 

hur elevers motivation påverkas av den interaktiva skrivtavlan. I undervisningen 
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använde sig lärarna av de funktioner som finns i den interaktiva skrivtavlan, exempelvis 

illustration och grafik.  Rapporten visar att den interaktiva skrivtavlan kan användas på i 

huvudsak två sätt. Dels som en lärarledd aktivitet där läraren står i centrum och styr 

undervisningen medan eleverna är passiva, dels kan IST användas med ett dialogiskt 

förhållningssätt där tavlan och elevernas dialog står i centrum. Lärarna ansåg vid 

projektets slut att lärarna hade utvecklats och inför bearbetningen av lektioner hade de 

elevernas deltagande i fokus, något de upplevde som positivt. Eleverna upplevde att de 

lärde sig mer framförallt eftersom de tycker att lektionerna är roligare. Utvecklingen 

som eleverna gjort i svenska har främst handlat om motivation och ökat deltagande. 

Eleverna fick arbeta med textgenrer och publicera egenproducerade texter på virtuella 

forum, vilket gjorde att elevernas arbeten fick verkliga mottagare. Slutligen visade 

Sofkova Hashemis (2011) projekt att implementeringen av IST är tidskrävande och 

kräver ett engagemang av lärarna, vilket även Sundberg m.fl. (2012) visat.  

Maher (2011) studerade hur IST kan användas för att stödja elevers läsförståelse. I 

studien deltog en klass tre och en klass fyra från Australien med elever från åtta till tio 

år. Klasserna använde sig av e-böcker med multimodala möjligheter såsom ljud, bilder 

och animationer. E-böcker på en interaktiv skrivtavla inbjöd eleverna till ökad 

interaktivitet i jämförelse med en projektor som enbart visar bilderna. Slutsatsen av 

studien är att IST erbjuder en mängd funktioner som kan stödja eleverna i deras 

förståelse av texter. Maher (2011) menar att den interaktiva skrivtavlan är ett 

undervisningsredskap som fungerar bra i helklass eftersom IST inbjuder alla till 

interaktivitet. Slutligen anser författaren att om lärarna utbildas om multimodalt lärande 

och lär sig hur interaktiva tavlor kan användas, gynnar det elevernas lärande (a.a.).  

En liknande studie har gjorts av Gill & Islam (2011) men de fokuserar på 

fördelarna med IST och möjligheten att förstora texter så att alla elever ser. Tavlans 

tillgång till internet och en dator gör det möjligt för läraren att hämta hem texter 

alternativt designa dem själv. Läraren kan med den interaktiva skrivtavlan ändra och 

förstärka vissa delar i texten. Med hjälp av flera verktyg kan läraren förstora, förminska, 

stryka under ord med färger och flytta ord för att kategorisera dem. Med ett klick får 

pennan en annan färg och med ett annat blir den en överstrykningspenna som går att 

använda för att exempelvis rikta uppmärksamheten mot alla rimord. IST erbjuder också 

flera effekter såsom teckensnitt, ljud och animationer som kan fungera som en 

förstärkning till texten. IST kombinerar flera olika multimodala tecken – ljud, 

animationer, färger och bilder. Gill & Islam (2011) menar att många av de lärare som 
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har IST i klassrummet aldrig får tid till att lära sig hur texter kan bearbetas, istället läggs 

fokus på tavlans funktion. Lärare behöver lära sig hur de kan använda och designa 

lektioner med IST så att de utvecklar användningen för att förbättra undervisningen för 

eleverna (a.a.).  

2.4 Läs- och skrivutveckling 

I följande stycke kommer de två vanligaste metoderna för läs och skrivinlärning att 

presenteras. Studiens syfte är inte att bestämma vilken som är mest fördelaktig, varpå en 

ingående förklaring av för- och nackdelar inte kommer göras. Istället är fokus på hur en 

arbetsgång i respektive metod kan gå till och vilka multimodala tecken som 

förekommer i de olika metodernas arbetsgång.  

Längsjö & Nilsson (2005) redogör för att läs- och skrivundervisning sett 

annorlunda ut under historiens gång. De olika metoder som finns baseras på synen 

angående vilket som ska läras in först – skrivning eller läsning. Liberg (2006) beskriver 

att det framförallt finns två typer av metoder som lärare använder för att lära ut läsning 

och skrivning – helordsmetod samt ljudmetod (a.a.).  

När läraren utgår ifrån helheten och helordsmetoden handlar undervisningen 

främst om att eleverna ska lära sig känna igen hela ord. Konkret uttryckt rör det sig om 

att eleverna ska etablera minnen av ord så att de kan läsa dessa utan att kunna stava eller 

dela upp dem (Elbro 2004). Björk & Liberg (1996) beskriver att helordsmetoden har en 

analytisk ansats vilket innebär att undervisningen kretsar kring elevernas närbekanta ord 

och texter. Elever kopierar då ord och texter som de hittar i sin omgivning vilket 

innebär att eleverna läser och skriver utifrån situationen och sammanhanget. Liberg 

(2006) förklarar att det framförallt är namn på vänner och familj tillsammans med ordet 

och som är de vanligaste orden vid helordsläsning.  

I ljudmetoden, som har en syntetisk ansats, utgår undervisningen från enheten, 

bokstavsljudet, i motsats till helordsmetoden som istället utgår från orden. Längsjö & 

Nilsson (2005) förklarar att ljudmetoden ofta följer en särskild arbetsgång för varje 

bokstav. Metoden utgår från delarna i ett ord för att sedan sammanfoga delarna till 

helhet. Arbetsgången börjar med att eleverna bekantas med alfabetet och sambandet 

mellan ljudet i det talade språket och att bokstävernas namn lärs ut. Eleverna får först 

lära sig de ljud som är fonologiskt lätta och enkla att föra samman för att därefter gå 

över till de bokstäver som anses svårare att ljuda. Eleverna får lyssna till det nya 

bokstavsljudet och därefter bilda det själva. Därefter presenteras bokstaven i skrift och 
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läraren visar eleverna hur bokstaven skrivs, följt av att eleverna själva får prova. 

Slutligen får eleverna läsa samman det nya bokstavsljudet med tidigare genomgångna 

ljud. Björk & Liberg (1996) anser att det är viktigt att eleverna får utforska språket när 

ljudmetoden används. Detta kan med fördel ske med hjälp av rim, ramsor, sånger samt 

språklekar. På detta sätt börjar eleverna laborera med språket (a.a.).  

2.5 Multimodal teori 

Den multimodala teorin har sitt ursprung i en socialsemiotisk teori vars intresse ligger i 

hur teckensystem skapar mening i sociala miljöer och interaktioner. Fokus för ett 

multimodalt perspektiv är hur teckensystem valts och vilken relation som finns mellan 

dem. Huvudtanken är att det mellan meningsskapande resurser, så kallade 

teckensystem, skapas betydelser. Fokus för dessa teckensystem är inte enbart tal och 

skrift utan också bilder, gester och ljud (Kress 2010). Enligt multimodal teori använder 

sig människan av de teckensystem som finns till hands för att skapa mening. Det 

innebär att föremål, gester, ord eller symboler inte betyder något i sig, utan först när de 

enskilda objekten sätts in och används i ett socialt sammanhang skapar de betydelse 

(Selander & Kress 2010).  

Teorin om multimodala teckensystem går att koppla till skolan och lärares 

undervisning. Jewitt (2008) menar att intresset för att studera kommunikation och 

interaktion ur ett multimodalt perspektiv har blivit allt viktigare de senaste åren i 

samband med att den tekniska utvecklingen ökat, inte minst i skolan.  Selander & Kress 

(2010) använder sig av ett annat begrepp, design för lärande, som en utveckling av den 

multimodala teorin. I design för lärande fokuseras multimodala aspekter på lärande och 

därmed uppmärksammas hur läraren väljer resurser som en hjälp för elever att förstå 

världen. Läraren fungerar som en designer av sin undervisning genom multimodala 

teckensystem. Hur läraren väljer att arrangera lektionerna i fråga om färg, bild, text 

etcetera samt hur läraren positionerar sig påverkar eleverna på olika sätt. Kress & 

Sidiropoulou (2008) kombinerar multimodal teori och design för lärande på samma sätt 

som Selander & Kress (2010), och de förklarar att skolan utmärks av ett 

meningsskapande sammanhang där multimodala teckensystem används dagligen. I 

kommunikationen samspelar alltid flera teckensystem och varje teckensystem har ett 

specifikt syfte och funktion. Läraren och elever kan kombinera flera former av 

teckensystem som exempelvis talat språk, ljud, gester, animeringar, bilder och texter. 

Genom att visa tecken i olika sammanhang får tecknen skilda betydelser beroende på i 
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vilken kontext de befinner sig. Genom flera teckensystem blir det möjligt för lärare att 

förmedla ett budskap med exempelvis ord och sedan komplettera det teckensystemet 

med gester. Teckensystem kan dock förstärka alternativt motsäga lärares intention och 

därmed ge elever dubbla budskap.  

2.5.1 Multimodala teckensystem 

Som tidigare nämnts finns det flera teckensystem. I detta stycke förklaras kortfattat 

några av dessa som kan användas och kombineras i klassrum.  

 

Färg 

Kress & Van Leuween (2002) argumenterar för att färg används som ett teckensystem i 

kommunikation och att färg kan betyda något. Exempelvis kan färgen svart signalera 

sorg och färgen blå på en karta signalera vatten. Genom att lägga till färg i ett särskilt 

avsnitt i en text kan läsarens uppmärksamhet öka. På samma sätt kan färg användas för 

att visa olikheter och kan på detta sätt bidra till textens sammanhang.  

 

Text 

Textbegreppet innefattar idag inte enbart verbalspråkliga tryckta texter. Selander & 

Kress (2010) menar att begreppet text traditionellt har ansetts höra till skrivna och 

tryckta texter. Detta begrepp har sedan alltmer vidgats till att omfatta både skrift, talat 

språk samt bilder. Idag omfattas begreppet av ytterligare aspekter såsom redigering och 

editering med hjälp av digitala medier tillsammans med gester, kroppsspråk och andra 

visuella representationer varpå ett vidgat textbegrepp uppkommit. Textbegreppets 

utvidgning innebär att informationsförmedling som tidigare varit skriftbaserad har gjort 

en övergång till en mer multimodal hantering som sker på bildskärmen. Bildskärmen 

medför att flera teckensystem kan kombineras samtidigt i texten utan större kostnader 

samtidigt som teckensystemen kan produceras på ett enkelt sätt. 

 

Bilder och animationer 

Genom bilder kan en texts mening förtydligas. Bilder kan innehålla mer information än 

vad texten avslöjar, vilket gör att bilden kompletterar texten. En bild består av flera 

teckensystem såsom storlek, färg och form. En animation kan liksom en bild förtydliga 

och komplettera en text genom att animationen skapar liv åt textens figurer (Maher 

2011, Selander & Kress 2010).   
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Ljud 

Ljud som ett teckensystem innefattar tal, musik och ljudeffekter. Talet kan bland annat 

användas högt eller lågt samt förstärka och förtydliga budskap beroende på hur ord 

uttalas (Kress 2010).  

 

Kroppsspråk 

Kroppsspråket är en central del av mänsklig kommunikation.  Den sker via blickar, 

gester och beröring (Selander & Kress 2010). Exempelvis påverkar lärarens 

positionering i rummet tillsammans med ansiktsuttryck, blickar samt ögonbrynsrörelser 

hur budskap förmedlas.  Kroppsspråk har således en stor betydelse i lärarens 

undervisning (Kress & Sidiropoulou 2008).  

3 Metod och material 

I kapitel 3 presenteras metoder för insamling och analys följt av kritik som kan riktas 

mot metoderna.   

3.1 Insamlingsmetod  

Studiens material har samlats in med metoderna deltagande observation, uppföljande 

intervju samt video- och ljudinspelning. Johansson & Svedner (2010) förklarar att vid 

studier av den egna kulturen, som i detta fall rör händelser i klassrummet, använder den 

studerande forskaren en etnografisk metod. Kännetecknen för en etnografisk metod är 

att den består av flera metoder så som enkäter, intervjuer och observationer. 

Observationerna brukar ske genom så kallad deltagande observation. Denscombe (2009) 

menar att observatören i deltagande observation har ett passivt deltagande (a.a).  

Undersökningen är en fallstudie eftersom en lärare deltagit. Johansson & Svedner 

(2010) förklarar att fallstudie används när målet är att undersöka ett eller ett fåtal fall på 

djupet (a.a.). Fallstudien tillåter forskaren att använda fler än en metod vid insamlandet i 

undersökningen, vilket är en av styrkorna med att använda sig av en fallstudie 

(Denscombe 2009). Den deltagande läraren har videofilmats vid observationerna. 

Palmér (2015) anser att kameran ger möjlighet för forskaren att studera kroppsspråk och 

rumsliga faktorer (a.a.).  

Efter genomförd observation där läraren videofilmats har en uppföljande 

kvalitativ intervju med läraren skett. En utarbetad intervjuguide finns i bilaga 2. 

Intervjun har ljudinspelats så att en ordagrann transkribering kunde utföras. En 
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kvalitativ intervju har inga fasta svarsalternativ vilket leder till att den intervjuade får 

chans att ge uttömmande svar (Johansson och Svedner 2010, Denscombe 2009).   

3.1.1 Metodkritik 

Kritik som ofta riktas mot deltagande observation är svårigheten med att inte interagera 

med de studerande människorna. Den sociala miljön som klassrummet utgör med lärare 

och elever inbjuder till att kommunicera med elever och lärare istället för att fokusera på 

observationen. Det är viktigt att forskaren innan observationen tydliggör att forskarens 

roll i klassrummet enbart är passiv (Denscombe 2009). Vid de två 

observationstillfällena upplevde jag svårigheter med att ignorera elevernas försök till 

samtal men besvarade deras försök till kommunikation med blickar och gester istället. 

Ytterligare ett dilemma var att eleverna var mycket intresserade och villiga till att bli 

filmade och därför gick de framför kameran vid ett flertal tillfällen. Efter första 

videoinspelningen hade eleverna vant sig vid min och kamerans närvaro och intresset 

avtog. Jewitt (2012) riktar kritik mot videoinspelning på så sätt att metoden är 

begränsad eftersom intresset riktas mot det som syns. Kameran ger bara ett perspektiv 

på en händelse under en kort tid. Fortsättningsvis menar Jewitt (2012) att kamerans 

närvaro stör och påverkar den sociala interaktionen. Denscombe (2009) riktar liknande 

kritik mot fallstudier, forskarens närvaro kan ge svårigheter för de deltagande att 

uppträda naturligt (a.a.).  

För att undvika att enbart få en entydig uppfattning av situationen, med endast 

videoinspelning som insamlingsmetod, har jag även använt mig av kvalitativ intervju. 

Den kvalitativa intervjun kan lätt sluta i ett ostrukturerat samtal (Johansson & Svedner 

2010). För att undvika detta klargjorde jag för mig själv och för den intervjuade vilket 

syfte undersökningen har samt att den intervjuade har fått ge sitt samtycke.  

Intervjusvaren transkriberades. Patel & Davidsson (2011) påpekar att denna 

process påverkas av den som utför transkriptionen. Talspråket medför att meningar kan 

vara ofullständiga och innehålla grammatiska fel. Norrby (2014) menar att om syftet 

med intervjun är innehållsliga aspekter så kan det räcka med en grov transkription 

eftersom att det intressanta är vad som sagts, inte hur det sagts (a.a.). För att möta denna 

kritik har jag försökt att skriva så likt intervjusvaren som möjligt med undantag för 

talspråkliga uttryck, pauser och hummanden. Jag kunde med hjälp av ljudinspelningen 

gå tillbaka ett flertal gånger för att försäkra mig om vad den intervjuade sa.    
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3.1.2 Urval och avgränsningar 

Den här studien vill undersöka en lärares användning av den interaktiva skrivtavlan på 

djupet. På grund av detta och undersökningens omfång har enbart en lärare deltagit. 

Urvalet gjordes subjektivt, vilket innebär att personen valdes med undersökningens 

syfte i åtanke (Denscombe 2009). Urvalskriteriet var att den deltagande läraren skulle 

använda sig mycket av den interaktiva skrivtavlan i läs- och skrivundervisningen, vilket 

den deltagande läraren gör. För att försäkra mig om lärarens undervisning kontaktades 

skolans rektor som kunde rekommendera och ge kontakter. Flera kriterier i urvalet var 

att läraren skulle arbeta med årskurserna ett till tre. Läraren som deltar i denna 

undersökning arbetar i en årskurs 1. För att ytterligare avgränsa studien har jag valt att 

fokusera på lärarens agerande och intervjusvar. Jag är dock medveten om att lärarens 

agerande sker i interaktion med eleverna och att detta kan ha inverkan på resultatet.   

3.2 Genomförande  

Inför observationerna var jag ett tillfälle i klassen utan att filma för att presentera mig 

och för att bekanta mig med både läraren och eleverna. Denscombe (2009) anser att det 

vid deltagande observation är viktigt att försöka minimera störningar för att behålla en 

naturlig miljö (a.a.). När jag var med eleverna en hel dag ökade jag möjligheten för att 

eleverna och läraren att bete sig som vanligt vid observationen.   

Observationerna skedde vid tre lektionstillfällen under olika dagar. Under två av 

dessa tillfällen placerades kameran på ett kamerastativ längst bak till vänster i 

klassrummet. Placeringen av kameran möjliggjorde att den interaktiva skrivtavlan och 

läraren kom i fokus och att elevernas ansikten inte syntes. Under en observation 

placerades kameran till höger i klassrummet på grund av att kameran inte skulle stå i 

vägen för några av eleverna. Tavlan är placerad längst fram i klassrummet.   

Intervjun gjordes med läraren efter observationerna utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 2). Innan intervjun startade informerades återigen läraren om undersökningens 

syfte. Läraren gav även ett godkännande till att bli ljudinspelad.   

3.3 Analysmetod 

Analysmetoden som har använts i den här studien är inspirerad av interaktionsanalys 

som delvis har sitt ursprung i samtalsanalys (Sidnell & Stivers 2014, Sachs, Schegloff, 

Jefferson 1974). Jordan & Hendersson (1995) beskriver kortfattat interaktionsanalys 

som en metod med intresse för hur människor interagerar med andra människor såväl 
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som med objekt. Metoden undersöker människans aktivitet som ickeverbalt och verbalt 

språk och användningen av objekt och teknik för att identifiera problem samt lösningar 

på problemen (a.a.). Intresset i denna studie ligger i hur läraren använder 

meningsskapande tecken i undervisningen och i samspel med ett objekt, i detta fall den 

interaktiva skrivtavlan, och inte hur mottagarna upplever lärarens användning av 

teckensystem. Därför är analysmetoden också inspirerad av den multimodala teorin. 

Selander & Kress (2010) anser att gester, kroppsspråk och andra visuella 

representationer samverkar i skolan idag tillsammans med det talade och skrivna 

språket. Detta utgör ett meningsskapande sammanhang som befinner sig i skolan. Alla 

dessa resurser är en del av multimodal informationshantering (a.a.). Analysmetoden är 

kvalitativ. Kvalitativa data innefattar alltid en tolkningsprocess av den som utför 

undersökningen, vilket innebär att tolkningen är nära förankrad till forskarens egen 

identitet och bakgrund (Denscombe 2009). 

Följaktligen utfördes analysen av observationerna genom att titta igenom 

videoinspelningarna ett flertal gånger med studiens syfte och första forskningsfrågan (se 

punkt 1.1) i åtanke. Analysen utgick även från Rostvall & Selanders (2008) exempel på 

multimodala teckensystem som har en stor plats i undervisning; gester och kroppsspråk, 

tal, färg, animationer, bilder, ljud samt text (a.a.). De olika multimodala teckensystemen 

som förekom nedtecknades och sammanställdes i ett löpande protokoll. Därefter 

kategoriserades teckensystemen beroende på om de var skapade av läraren eller om de 

befann sig på den interaktiva skrivtavlan. I analysen beaktades även huruvida 

teckensystemen samspelade eller inte samt hur dessa kan förklaras och kopplas till sin 

kontext. Utifrån videoinspelningarna gjordes skärmdumpar på några interaktiva spel 

och på det digitala läromedlet för att ge exempel i resultat/analysdelen på vilka 

funktioner med IST läraren använde sig av. Ytterligare skärmdumpar togs på lärarens 

gester som sedan kalkerades för att behålla lärarens anonymitet.  

Direkt efter intervjun transkriberades intervjusvaren ordagrant med undantag för 

upprepningar av ord och hummanden. Intervjuns syfte är vad som sägs och inte hur det 

sägs, varför talspråkliga uttryck också skrevs om till skriftspråkliga. Resultatet 

kategoriserades efter mönster som framkom under intervjun.  

3.3.1 Metodkritik  

Kritik kan riktas mot analysmetoden. Rostvall & Selander (2008) menar att det 

multimodala perspektivet inte kan förstås enbart genom att analysera tecken var för sig 

eller den som producerar dem. Kritiken riktas därmed mot att ett multimodalt perspektiv 
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också ska innehålla en analys av hur tecknen mottas av de som förväntas ta emot 

tecknen, i detta fall elever. I studien riktas inte något fokus för hur eleverna mottar 

tecknen. Istället studeras en situation där fokus är användarens tillämpning av 

teckensystem. Rostvall & Selander (2008) menar att det är möjligt att analysera enbart 

en aspekt av multimodal teori om forskaren behandlar data som ny och inte försöker 

förklara hur teckensystem mottas. Analysen har också delvis skett genom mina 

tolkningar. Denscombe (2010) menar att en kvalitativ analysmetod ofta kritiseras på 

grund av att resultatet näst intill aldrig går att upprepa eller att dess relevans kan 

kontrolleras. Metoden kan också vara en nackdel eftersom att tolkningen som sker är 

nära förankrad med forskarens eget jag (a.a.). För att möta denna eventuella kritik har 

jag så öppet och noggrant som möjligt redogjort för vilka analytiska verktyg som 

använts. Vidare har jag beskrivit vilken teori studien lutar sig mot och visat tydliga 

exempel på lärarens agerande och funktioner på den interaktiva skrivtavlan med hjälp 

av bilder.  

3.4 Tillförlitlighet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en studie är. Olika mätinstrument såsom intervjuer 

och observationer kan användas för att mäta uppfattningar och höja reliabiliteten 

(Johansson & Svedner 2010). Patel & Davidsson (2011) menar att detta mått främst är 

användbart vid kvantitativa studier. Vid kvalitativa studier är tillförlitligheten inte 

särskilt stor eftersom undersökningens resultat påverkas av förmågan hos den som 

intervjuar och observerar (a.a.). I denna studie används metoderna deltagande 

observation samt intervju, vilket enligt ovanstående resonemang inte ger en hög 

reliabilitet.  

Boyd & Ericsson (2015) föreslår att en lösning i kvalitativa studier är att inte 

använda sig av begreppet reliabilitet alls utan istället använda sig av ett vidgat 

validitetsbegrepp. Denscombe (2009) beskriver validitet som en fråga huruvida den 

insamlade datan reflekterar verkligheten och hur exakta resultaten blir. Patel & 

Davidsson (2011) menar att det vidgade validitetsbegreppet gäller hela 

forskningsprocessen. Validiteten synliggörs genom hur författaren använder sin 

förförståelse i studien för att göra rimliga tolkningar av det insamlade materialet och 

därmed visa olika infallsvinklar (a.a.). I denna undersökning har validitet visats genom 

att tydligt och öppet beskriva tidigare forskning. 
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) slår fast att forskare ska följa fyra etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga krav togs i beaktande under denna studie. Det första kravet innebär att 

deltagare har rätt till att vara informerade om att de ingår i en forskningsstudie. Kravet 

om samtycke medför att deltagaren ska godkänna sin medverkan och kan dra sig ur 

studien till dess att den är publicerad. Den deltagande har rätt till att få sin identitet 

skyddad genom anonymisering, vilket konfidentialitetskravet ska garantera. Slutligen 

ska forskaren genom nyttjandekravet trygga att den information som finns enbart 

används i studien (a.a.).  

För att säkerställa informations- och samtyckeskravet skickades ett dokument för 

information och skriftligt samtycke till läraren för påskrift innan studien genomfördes 

(se bilaga 1). Läraren hade sedan tidigare tillstånd av elevernas föräldrar för elevernas 

deltagande i studier i klassrummet. Detta tillstånd bedömdes som tillräckligt för den 

studie som presenteras här tillsammans med att läraren också informerade eleverna och 

deras föräldrar om studiens syfte i ett veckobrev. Genom att läraren inte nämns vid 

namn i studien följs konfidentialitetskravet. Därtill används det insamlade materialet 

endast i denna studie, vilket är i linje med nyttjandekravet.  

4 Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras i två huvudrubriker. Inledningsvis kommer resultat från 

observationerna att redovisas och analyseras, följt av resultat och analys från intervjun.   

4.1 Hur använder läraren multimodala resurser i den interaktiva skrivtavlan 

i ämnet svenska?  

Observationerna utfördes under tre tillfällen. Analysen framförs således under tre 

rubriker som behandlar observationerna var för sig. Slutligen sammanfattas resultat och 

analys. Vid samtliga observationstillfällen använder sig den observerade läraren av en 

smartboard vilket innebär att skrivtavlan går att styra direkt med fingrarna. Det finns 

särskilda pennor för att skriva med, dock fungerade dessa inte vid något av de 

observerade tillfällena.  
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4.1.1 Observationstillfälle ett, Tutti Frutti 

Vid det första observationstillfället använder sig läraren av ett läromedel, Tutti Frutti 

(Anell 1999), som är anpassat för IST. Läromedlet syftar till att utveckla elevernas 

bokstavskännedom. Under det observerade tillfället var det bokstaven y som 

behandlades. Den första övningen i läromedlet är en text. Läraren börjar med att 

förstora texten. Hon använder fingrarna för att navigera upp/ner och åt höger/vänster på 

den interaktiva skrivtavlan.  På IST finns det en ljudknapp som läraren trycker på med 

fingret. En sång börjar spela och samtidigt markeras texten med gult vartefter orden 

sjungs (se figur 1). Därefter ska eleverna hitta ord i texten som innehåller bokstaven y. 

När eleverna hittat ett ord markerar läraren ordet med att göra en ring runt det med den 

interaktiva skrivtavlans penna (se figur 2). Pennan fungerar dock inte vilket innebär att 

det inte blir någon färg. Läraren använder sig fortsättningsvis av sitt finger för att 

markera resterande ord som eleverna hittar. 

 

                                                                                           

   Figur 1. Övning ett i Tutti Frutti.                                           Figur 2. Läraren markerar ord med pennan.  

 

Läraren förklarar vid behov orden och använder sitt kroppsspråk för att förstärka och 

förklara betydelsen. När hon förklarar ordet ylletyg använder hon sina armar för att visa 

att ylletyg är något vi kan ha i våra kläder samtidigt som hon förklarar med ord. Vid 

förklaring av ordet hysterisk lyfter hon armarna rakt upp från kroppen och rör dem 

sidledes (se figur 3) samtidigt som hon använder ett ljud med hög ton.  Läraren förklarar 

också ordet cyklop med gester. Hon använder sina armar och händer framför ögonen för 

att förklara att ett cyklop sitter på ansiktet (se figur 4).  
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Figur 3. Läraren förklarar ordet hysterisk.                                   Figur 4. Läraren förklarar ordet cyklop.  

 

Nästa övning består av en bild som eleverna ska leta objekt med bokstaven y i (se figur 

5). Läraren får stundvis scrolla upp och ner för att hela bilden ska synas efter att ha 

förstorat bilden. När läraren klickar på ett objekt i bilden som innehåller y blinkar 

objektet rött samtidigt som objektets ord placeras i en röd ruta bredvid bilden. Läraren 

trycker med fingret på orden i rutorna igen när de hittats så att objektet färgas rött igen 

(se figur 6). Eleverna hittar fler ord med y i. Dessa ord blir dock inte rödmarkerade 

eftersom de inte finns inprogrammerade i läromedlet. När eleverna säger ett ord som 

redan är taget trycker läraren på föremålet igen, varpå föremålet samt det ord som tillhör 

objektet blinkar röda. 

 

                                                                                     

Figur 5. Övning två i Tutti Frutti.                                Figur 6. Läraren trycker på objektet som färgas  

                                                                                      rött. Ordet som tillhör objektet färgas också.  

 

När eleverna missat ett ord och ett objekt i bilden visar läraren med stora gester upp och 

ner framför IST var objektet befinner sig.  

Nästkommande övning handlar om att bilda meningar med slumpmässiga ord. 

Orden väljs genom tärningar som läraren trycker på vilket gör att de snurrar runt (se 

figur 7). När tärningen snurrat klart kommer ett ord upp på raden nedanför. När tre 

tärningar snurrats bildas en mening som läraren läser högt. Ett av orden som 

slumpmässigt väljs är ordet nyper som läraren förklarar genom att nypa i luften med två 
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fingrar samt nypa sig själv i armen. Den sista övningen i läromedlet är bokstäver som 

finns till för att eleverna ska kunna spåra1. Läraren visar först genom att använda 

pennan (som fortfarande inte fungerar) och förklarar samtidigt hur eleverna ska gå till 

väga (se figur 8). Därefter får eleverna komma fram och spåra en och en. Läraren bistår 

med hjälp när någon elev gör fel. Hon förklarar då först med ord och förstärker sedan 

med att visa med pennan. Hon tar också elevens hand och spårar tillsammans med 

eleven bokstäverna. 

 

                                                              

  Figur 7. Övning tre med animerade                                   Figur 8. Läraren visar med pennan hur  

   tärningar.                                                                           bokstäverna ska skrivas.           

                                                                                                                                              

4.1.2  Analys av tillfälle ett 

Under observationstillfälle ett framkommer det att det används flera multimodala 

teckensystem i klassrummet, både som läraren skapar och teckensystem som finns på 

IST. Kress & Van Leuween (2002) hävdar att färg används som ett teckensystem i den 

multimodala teorin. Färg kan öka läsarens uppmärksamhet och förtydliga en del ur en 

text (a.a.). I det digitala läromedlet används färg för att förtydliga och förstärka. När 

sången spelas markeras orden varefter de sjungs, vilket kan hjälpa elever att se samband 

mellan talade ord och ord i text. Även i övningen där en bild finns och eleverna ska hitta 

ord med bokstaven y i sig förekommer färg som ett teckensystem för att förstärka och 

förtydliga. Gill & Islam (2011) påpekar att IST ger lärare möjligheten att ändra och 

förstärka vissa delar av texten. Med hjälp av verktyg kan läraren förstora alternativt 

förminska bilder och texter (a.a.). Under observationen förstorar läraren bilden. 

Förstoringen av bilden leder emellertid till att läraren stundvis får scrolla upp och ner 

för att hela bilden ska synas. Läraren nämner under intervjun att bilden ofta blir suddig 

och svår att se samt att hon ofta behöver förstora den. Den interaktiva skrivtavlan 

innehåller också bilder och animationer. Maher (2011) och Selander & Kress (2010) 

                                                 
1
 Spåra är ett sätt för elever att lära sig hur bokstäver ska skrivas. Ofta får eleverna använda sina 

fingrar för att göra stora rörelser i en färdig mall av bokstaven.  
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klargör att bilder antingen kan förstärka ett budskap eller komplettera text. Animationer 

fungerar på ett liknande sätt genom att de skapar liv åt texters innehåll (a.a.). Under 

andra övningen i observationen har bilden stort fokus eftersom uppgiften inte går att 

utföra utan bilden. Bilden innehåller då mer information än vad texten avslöjar, vilket 

gör att bilden är ett komplement till texten. Den sista övningen i läromedlet innehåller 

animationer i form av tärningar som snurrar. Dessa animationer varken förstärker eller 

kompletterar en text eftersom de måste användas för att text ska uppstå. De kan dock 

förstärka texten på så sätt att en förväntan på vilket ord det ska bli skapas.  

Läraren använder sig också av multimodala teckensystem. Ljud som teckensystem 

innefattar både musik och tal (Kress 2010). Instruktioner och bokstavsljud uttalas 

tydligt av läraren. Hon använder också ljud i kombination med andra teckensystem. Ett 

tydligt exempel på detta är när hon förklarar ordet hysterisk. Här använder läraren ljud 

för att gestalta en verklig situation för hur det kan låta när en person är hysterisk. 

Läraren använder sitt kroppsspråk under flera situationer under observationstillfället. 

Hon använder mestadels arm- och handrörelser för att komplettera verbala förklaringar 

av ord. Kress & Sidiropoulou (2008) menar att kroppsspråk har en central roll i lärares 

undervisning då det kan användas för att ge ett budskap eller för att förtydliga något. 

Den deltagande läraren kombinerar således två multimodala teckensystem under detta 

observationstillfälle, ljud och kroppsspråk. Tillsammans med lärarens teckensystem 

samspelar också de teckensystem som finns på IST, bild/animation, färg, musik och 

text. Detta speglar Kress & Sidiropoulous (2008) syn på att teckensystem kan 

kombineras för att förmedla exempelvis kunskap.                                                                                                                                                

4.1.3 Observationstillfälle två, bygga meningar 

Ett spel från internet är grunden för lektionen vid det andra observationstillfället. Spelet 

går ut på att dra boxar med ord till en rad så att det bildas en mening.  Först visar läraren 

hur det kan gå till. Hon använder fingret för att dra ner ett ord och läser samtidigt ordet 

(se figur 9). Det ord som sätts först i meningen får automatiskt stor bokstav. När 

meningen är klar och rätt läser läraren hela meningen högt och därefter blir det 

automatiskt en bild eller animation med ljud av det som meningen beskriver. Meningen 

finns också med på animationen (se figur 10). Efter att läraren har visat får eleverna gå 

fram en och en för att prova. Beroende på vilken mening som bildas blir det antingen en 

stillastående bild eller en animation. Om meningen är fel vad gäller interpunktion hörs 

ett starkt ljud och rätt box med interpunktion blir markerad med ljusblå färg bakom 

samtidigt som boxen rör sig. När en mening är konstrueras på fel sätt kommer samma 



 

19 

 

ljud som för felaktig interpunktion men istället för att rätt ord blir markerat kommer det 

fram ett rött kryss över hela meningen. I en situation försöker en elev att lägga ihop två 

ord som inte blir godkända av spelet, fågel och bil.  

 

               
Figur 9. Läraren drar ner ordet på raden med fingret.         Figur 10. Animation av den mening som bildades.  

 

Några elever har svårigheter med att dra ner ordet med fingrarna. Läraren assisterar 

genom att ta elevens hand i sin och de drar tillsammans (se figur 11). De provar olika 

sätt, lätt/hårt men inget fungerar för eleverna. När läraren drar fungerar det dock som 

vanligt.  

 

Figur 11. Läraren hjälper en elev att dra ner orden.  

 

4.1.4 Analys av tillfälle två 

Den interaktiva skrivtavlan innehåller även vid det andra observationstillfället flera 

multimodala teckensystem. Selander & Kress (2010) anser att text idag inte enbart är 

verbalspråklig. Istället talas det om ett vidgat textbegrepp som innefattar skrift, tal och 

bilder. Det vidgade textbegreppet framkommer under observation två. I fokus för denna 

lektion är ett spel med en text som sedan förstärks och förtydligas av en animation. 

Animationen innehåller flera multimodala teckensystem. Om meningen byggs med ett 

eller flera verb kombineras animationen med ljudeffekter som till exempel snarkningar 

och helikopterljud. Maher (2011) och Selander & Kress (2010) menar att en animation 

skapar liv åt en texts figurer och händelser, vilket lektionens animation gör. Spelet 

innehåller också färg som ett teckensystem när rätt interpunktion blir markerad med 



 

20 

 

ljusblå färg bakom. Ljudet som uppkommer vid fel interpunktion är det samma som när 

meningen är konstruerad på fel sätt.  Eftersom det finns ljud i kombination med 

animationen vore det rimligt utifrån Kress & Sidiropoulous (2008) resonemang att ljud 

kan förstärka ett budskap att programmet läste upp orden också. Kress & Van Leuween 

(2002) förklarar att färg används som ett teckensystem i kommunikation. Färgen i spelet 

som uppkommer när det blir fel kan utifrån Kress & Van Leuweens (2002) resonemang 

tolkas som att det finns till för att kommunicera ett budskap till mottagaren. Av 

observationen framgår att lärare och elever förstår budskapet utan att en text med 

instruktioner finns. Avslutningsvis använder läraren kroppsspråk som teckensystem. 

Selander & Kress (2010) menar att kroppsspråket sker via tal, blickar, gester och 

beröring. Det framkommer under observationen att läraren använder kroppsspråk också 

i form av beröring då hon tar en elevs hand i sin för att vägleda denna.  

4.1.5 Observationstillfälle tre, Bokstavståget 

Under observation tre fortsatte arbetet med bokstaven y med ett spel som heter 

Bokstavståget. Spelet består av flera olika spel som tränar olika förmågor. Första spelet 

består av att leta bokstäver som ska dras till rutor. Instruktionerna läses upp högt av 

spelet. Läraren förklarar och visar spelet själv en gång. Hon använder sina fingrar för att 

visa hur bokstäverna kan flyttas. Hon förstärker det den interaktiva tavlan säger med 

egen röst. Bokstäverna är spridda över hela IST och på skärmen finns en bild på en 

myra samt gräs (se figur 12). Läraren misstolkar uppgiften och börjar förklara att 

eleverna ska dra bokstäver för att skriva ett ord som passar till bilden. Läraren tror att 

det är objektet på bilden som ska skrivas, vilket inte är syftet.  En elev kommer fram 

och visar hur det istället ska gå till nämligen att placera alla bokstäverna y i rutorna. När 

det blivit rätt kommer en bild på en räv upp tillsammans med glada tillrop. Räven är 

omringad av en sol som snurrar. Animationer eller bilder med samma räv förekommer i 

alla interaktiva spel som används i klassen. 

Nästa spel, som handlar om att höra var i ordet bokstavsljudet y finns, laddar en 

längre stund. Nu får eleverna prova. Det kommer fram en bild som läses upp högt av 

tavlan (se figur 13). När bokstaven är placerad på rätt plats sägs det högt igen och en 

stjärna kommer fram och placeras i högra hörnet. När det blir fel blir rutan med den 

felplacerade bokstaven röd och bokstaven flyttas automatiskt till rätt ruta. Stjärnan 

uteblir. Lasta ljud på vagnar är namnet på det tredje spelet (se figur 14). Syftet är att 

lyssna på olika bokstavsljud och sedan dra rätt ljud till en tågvagn. När eleven trycker 

på en ljudbox med fingret säger den ljudet. När rätt ljud placerats i en tågvagn får man 
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en stjärna. Det fjärde spelet har ett liknande koncept som det tredje spelet. Skillnaden är 

att det är bilder som ska lastas. Bilderna har en tillhörande ljudknapp som uttalar det 

bilden föreställer (se figur 15).  

 

                 

Figur 12. Spel 1.                                                   Figur 13. Spel 2.                                      

              

Figur 14. Spel 3.                                                   Figur 15. Spel 4.    

4.1.6 Analys av tillfälle tre 

Under tillfälle tre syns flera exempel på teckensystem på IST. Mest framträdande är 

animationer: en räv med en sol som snurrar runt, en räv som rör sin arm på spel 2 (figur 

13) samt en lastarm på spel 4 (figur 15). Ingen av dessa animationer tillför något till 

spelet i den bemärkelse som Maher (2011) och Selander & Kress (2010) menar att en 

animation kan användas till. Animationerna kompletterar inte övriga symboler i spelen. 

Animationerna skapar inte heller liv åt en texts innehåll eller innehåller mer information 

än vad texten gör. Animationen av en räv kan dock anses bidra till ett igenkännande för 

eleverna eftersom att den förekommer i alla spelen, vilket kan förklara varför den finns 

med. Bilden med myran bidrar till att läraren misstolkar uppgiften trots att 

instruktionerna finns i text samt att de läses upp av IST. Kress & Sidiropoulou (2008) 

förtydligar att en kombination av teckensystem inte enbart är positiv. Olika 

teckensystem kan motsäga en lärares eller objekts intention och därmed förmedla 

dubbla budskap. Bilden med myran är inte kopplad till uppgiften och ger förvirrande 

budskap, vilket motverkar syftet med uppgiften.  

Till skillnad från de två övriga observationstillfällena finns under denna 

observation instruktioner till varje spel i form av både text och ljud. Vid några tillfällen 
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uttalar spelet bokstavsljud otydligt. Läraren förstärker då ljudet med att själv säga det 

tydligt samt göra tydliga munrörelser. Kress (2010) menar att ord kan förtydligas 

beroende på hur de uttalas. Avslutningsvis låter ljudboxarna när de vidrörs, vilket blir 

problematiskt när eleverna ska dra ner boxarna på en tågvagn i spel nummer tre. 

Rörelsen gör att det låter konstant tills lådan släppts på tågvagnen.  

4.2 Sammanfattning  

Under de tre observationerna framkommer det att läraren använder sig av olika 

multimodala teckensystem. Färg förekommer mest i de bilder och animationer som 

finns men förekommer också i text för att förstärka den. Bilder och animationer 

fungerar som ett komplement till texter och ibland innehåller bilden information om 

texten. Ljud finns både i form av tal från läraren såväl som från IST och i form av 

musik. Lärarens kroppsspråk används övergripande vid förklaranden och förtydliganden 

av begrepp. Mestadels rör det sig om gester med armar och händer. Hon använder olika 

läten och använder rösten i olika lägen för att gestalta olika ljud. Text förekommer inte i 

större utsträckning utan det rör sig mestadels om enstaka ord och meningar som 

tillsammans med bilder skapar mening. Till sist samspelar och kompletterar 

teckensystemen varandra men vid ett fåtal tillfällen motverkar ett teckensystem ett annat 

vilket leder till att det de förmedlar blir förvirrande för lärare och elever.  

4.3 Vilken är lärarens syn på användning av den interaktiva skrivtavlan i 

ämnet svenska? 

I förhållande till denna fråga analyseras framförallt det resultat som framkommit i 

intervjun. Forskningsfrågan tillsammans med resultatet har lett till identifiering av två 

teman varav den ena presenterar skolans och lärarens inställning till teknik och 

interaktiv skrivtavla i klassrummet. Det andra temat behandlar lärarens användning av 

IST samt faktorer som spelar roll för användandet.  

4.3.1 Skolans och lärarens inställning 

I intervjun framkommer lärarens inställning till användning av interaktiv skrivtavla som 

mestadels positiv. Tavlan har använts i två år och då mycket flitigt enligt läraren. 

Läraren nämner att hon använder tavlan mest i svenskämnet och då i samband med läs- 

och skrivinlärning. Läraren förklarar under intervjun att IST förenklar för henne som 

lärare: ”Tavlan är bra för att man kan göra något med gruppen tillsammans. Det är det 

som är fördelen med att ha tavlan”.  Maher (2011) anser att interaktiv skrivtavla är ett 
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bra redskap för undervisning i helklass vilket läraren instämmer i. Det förekommer 

också att hon använder den under matematiklektionerna, då med skannat material från 

matteboken. Enligt den intervjuade läraren är även skolans rektor positiv till interaktiv 

skrivtavla: ”Ja, väldigt positiv är han, han har ju satsat jättemycket med dem här 

pennorna vi använder” (Läraren). Det framkommer att rektorn satsat mycket pengar och 

idag har alla klassrum på skolan antingen en interaktiv skrivtavla som styrs med penna 

eller en smartboard som kan styras med fingrarna. Dock har den intervjuade läraren inte 

fått gå någon utbildning utan är självlärd. Hon förtydligar att ingen annan av skolans 

personal fått utbildning heller. Skolan har två IKT-pedagoger. Dessa har lärt sig själva 

och håller nu i utbildningar på skolan för övriga lärare:  

 

Lärare: Alltså de lär oss hur vi ska använda pennan och så där. 

Intervjuare: Inte något större? 

Läraren: Nej gud nej!  

 
Vidare har också de flesta av skolans personal en positiv inställning till IST, enligt den 

intervjuade läraren. Ett fåtal använder inte tavlan, vilket läraren tror beror på att de inte 

vågar prova. Sundberg m.fl. (2012)  anser att lärares inställning är den största faktorn 

om undervisning planeras och utförs med IST (a.a.).  

Under intervjun framkommer vissa nackdelar som läraren upplever med IST. 

Bland annat bidrar placeringen av tavlan till att vissa elever får svårigheter att se, 

speciellt de som sitter längst bak. Under ett observationstillfälle bad läraren de elever 

som var placerade längst bak i klassrummet att komma fram och sätta sig ner framför 

tavlan.  

 
Intervjuare: När jag observerade fick du förstora och det var suddigt och barnen 

fick sätta sig framför tavlan.  

Lärare: Ja så kan det vara, den är inte av högsta kvalitet det kan jag inte tänka mig. 

Sedan kan det också vara så att jag står så nära så jag behöver ta ett steg bak för att 

se. Så det är nackdelen att den är så svår att överskåda liksom.  

 

Att eleverna fick sätta sig framför tavlan var möjligt då klassen vid tillfället var en 

halvklass. Läraren menar också att hennes egen placering framför tavlan påverkar om 

eleverna ser eller inte. I observationerna synliggörs det när läraren behöver stå på sidan 

av tavlan för att själv kunna se och därmed hindrar en elev från att se. Trots att läraren 

under observationerna har möjligheten till att förstora texter, vilket Gill & Islam (2011) 
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menar är en av fördelarna med IST, så upplever ändå läraren det som svårt att fokusera 

på skärmen. Läraren menar att ljuset i kombination med att det är svårt att överblicka 

hela tavlan bidrar till att fokuseringen ibland blir svår. Hon förtydligar att hon ofta får ta 

ett kliv tillbaka för att få en överblick på innehållet. Läraren upplever ytterligare 

nackdelar med IST gällande tekniken. Läraren uttrycker sin frustration över tekniska 

problem: 

 

Jag tycker att det är väl teknikproblem i så fall när det strular det är väldigt 

frustrerande. Annars så ser jag bara fördelar med det. Men tekniken är som sagt en 

nackdel. Det är varannan gång man använder Tutti Frutti känns det som i och med 

att man loggar in på deras sida. Hade det varit ett program man hade laddat ner så 

är jag helt säker på att det hade funkat bättre. 

                   (Läraren) 

 

Under ett observationstillfälle startade inte det digitala läromedlet varpå läraren fick 

starta om datorn och den interaktiva skrivtavlan. DiGregorio & Sobel (2010) menar att 

tillgången till teknisk support underlättar lärares användning av teknik i klassrummet 

(a.a.). Den deltagande läraren fick ingen teknisk support vid observationen, utan fick 

försöka lösa det själv vilket tog tid från lektionen.  

4.3.2 Lärarens användning av IST  

Gustafsson (2009) förklarar att de funktioner som finns på IST inbjuder lärare till att 

designa sitt eget material. Sundberg (2012) fann i sin undersökning att det vanligaste 

användningsområdet av IST var att koppla upp tavlan mot internet för att använda sig 

av filmklipp och interaktiva applikationer. Endast ett fåtal av lärarna i deras studie 

designade eget material (a.a.). I observationerna och i intervjun framkom det att läraren 

använder färdiga program och interaktiva applikationer som finns tillgängliga på 

internet.  

 

Det är dels nu när vi har läs- och skrivinlärning. Med att spåra i det här Tutti Frutti 

programmet. Sedan är det ju mycket man visar film och lägga upp på internet och 

så just det här med pennorna att man kan skriva och ringa in när den funkar. 

Ganska varierat. 

           (Läraren) 
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Den intervjuade läraren använder sig av det vanligaste användningsområdet enligt 

Sundberg (2012), uppkoppling mot internet.  Skolan där läraren arbetar har också köpt 

en licens till en hemsida med spel anpassade för IST, vilken läraren använder.  Läraren 

uttrycker dock en önskan i intervjun om att få lära sig göra egna funktioner:  

 

Jag känner att hade man bara haft tiden någon dag att sätta sig och lära sig tavlan så 

skulle man nog kunnat göra riktigt bra grejer. Men det hade ju gått att använda om 

man vet om det. Jag har en hel bok i lådan med instruktioner om vad man kan göra.  

                                                                                         (Läraren)  

 

Läraren talar om tiden som en faktor till att hon inte designar material själv. Även 

angående val av material och interaktiva läromedel spelar tiden en viktig roll. Läraren 

berättar att hon inte provat materialet innan det används och att det beror på tiden. 

Istället använder läraren den faktiska undervisningen som ett tillfälle att prova och 

utvärdera materialet tillsammans med eleverna.  

 

Man måste prova ett läromedel och tyvärr har man inte tiden innan man börjar med 

en klass. Man köper in och så använder man det tillsammans med klassen.  

            (Läraren) 

 
DiGregorio & Sobel (2010), Sofkova Hashemi (2011) och Gill & Islam (2011) menar 

att just tiden är en stor bidragande faktor till om IST används fullt ut eller inte. 

Samtidigt nämner den intervjuade läraren att IST sparar tid och arbete. Genom att det 

redan finns material på tavlan kan det spara tid på att exempelvis kopiera upp papper 

och att använda sig av virtuella pengar som går lätt att förflytta istället för att klistra fast 

fysiska pengar. Läraren nämner också att hon använder programmet Tutti Frutti (Anell 

1999) för att få funktionen att eleverna kan spåra. Läraren anser att fördelen med att 

spåra på IST är för att eleverna ges möjlighet till att göra stora rörelser: 

 

Men sedan också ett kul komplement för de tycker det är väldigt kul att få komma 

fram och spåra själva och skriva lite så här och använda pennan med stora rörelser. 

I början använde vi fingrarna också, det kan man ju med. Det är många som spårar 

med fingrarna. Det går inte åt massa papper, det är mer miljövänligt. Du kan sudda 

hur många gånger du vill.  

(Läraren) 
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Även här nämner läraren att de funktioner som hon använder sig av sparar tid och arbete 

i och med att eleverna lätt kan sudda när de spårar.  

4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har läraren en positiv syn på användning av den interaktiva 

skrivtavlan. Skolans rektor spenderar pengar på att utrusta skolan med IST varför en 

positiv bild från rektor också speglas. Läraren är självlärd och så är även övrig personal 

på skolan. Läraren använder främst tavlan i samband med läs- och skrivutveckling, 

framför allt med ett läromedel anpassat för IST. Det förekommer också att hon använder 

IST under matematiklektioner. Förutom läromedel används tavlan uppkopplad mot 

internet för att visa filmer samt interaktiva applikationer som finns tillgängliga på 

internet. Läraren designar inte sitt eget material trots att hon uttrycker att hon vill. En 

bidragande orsak till detta enligt läraren är bristen på tid till att få prova.  

5 Diskussion 

Undersökningens resultat visar att undervisning med interaktiv skrivtavla, vilken 

erbjuder flera olika multimodala funktioner, ger positiva såväl som negativa didaktiska 

konsekvenser för undervisningen. Dessa konsekvenser diskuteras nedan.  

5.1 Didaktiska konsekvenser av den multimodala undervisningen 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en lärare använder sig av, och vilken syn 

hon har på användning av interaktiv skrivtavla i sin undervisning av läs- och 

skrivutveckling ur ett multimodalt perspektiv. Digitala verktyg som läsplattor och 

interaktiva skrivtavlor får en allt större plats i skolorna. Skolverkets (2010) 

undersökning visar trots detta att endast 1 % av de svenska lärarna använder interaktiv 

skrivtavla, vilket tyder på att lärarna känner sig osäkra i användandet (a.a). Den 

deltagande läraren i denna studie framstår inte som osäker utan tvärtom säker och 

positiv till användning av interaktiv skrivtavla i sin undervisning och hon tillämpar alla 

multimodala teckensystem (Selander & Kress 2010) på olika sätt i sin undervisning.  

I läroplanen (Skolverket 2011) står det att elever ska stimuleras till ett intresse för 

läsning och skrivning och att detta ska ske med texter som kombinerar ord och bild 

(a.a.). Det multimodala perspektivet på undervisning, som synliggjorts i denna studie, 

möjliggör att elever stimuleras till detta intresse med olika metoder och arbetssätt. 

Bland annat utgörs lärarens undervisning av kroppsspråk, film, läromedel och 
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interaktiva spel. Med hjälp av den interaktiva skrivtavlan används också ljud, färg, text 

och animationer. Alla dessa olika sätt är en del av multimodala teckensystem, vilket 

Rostvall & Selander (2008) nämner. Gill & Islam (2011) påpekar att det är de 

funktioner som finns i IST som förenklar för lärare att designa sitt eget material 

alternativt hämta texter från internet och omarbeta dem (a.a.). Dock har denna studie 

visat att det inte är så enkelt. Det framkommer att läraren är medveten om att IST 

innehåller flera olika multimodala teckensystem även om hon inte benämner dem som 

det. Hon betecknar istället teckensystemen som olika steg, vilket hon och eleverna 

interagerar med tillsammans med bilder och sånger. Resultatet av observationer och 

intervju visar att läraren använder sig av ett arbetssätt som inbjuder till en utforskning 

av språket där sånger, ramsor och språklekar får ta plats med hjälp av skrivtavlans olika 

multimodala funktioner. Metoden som används för läs- och skrivutveckling är främst en 

ljudmetod i kombination med helordsmetod och interaktiv skrivtavla. När ljudmetod 

används är det viktigt att eleverna får laborera med språket med hjälp av ramsor, sånger 

och språklekar menar Björk & Liberg (1996), vilket läraren låter eleverna göra.  

Samtidigt som interaktiv skrivtavla erbjuder flera olika multimodala funktioner, 

vilka läraren kan använda i sin undervisning och på så sätt möjliggöra ett utforskande 

arbetssätt, får tavlan andra didaktiska konsekvenser. Den främsta följden i denna studie 

är tiden. Sundberg m.fl. (2012) och Sofkova Hashemi (2011) menar att interaktiva 

skrivtavlor är tidskrävande (a.a.). Eftersom tavlan innehåller många funktioner är det 

nödvändigt för läraren att välja bland dem, vilket innebär att tid behöver avsättas för 

detta ändamål. Läraren i denna studie har inte provat de läromedel och spel innan de 

valts på grund av tidsbrist vilket kan ge negativa konsekvenser. Under flera situationer 

under observationerna i denna studie har tidsbristen bidragit till att tid tas från lektioner 

eftersom tavlans funktioner eller de läromedel och spel som läraren valt inte fungerat 

eller nått de förväntningar läraren haft på dem. Med anledning av detta har eleverna 

varit tvungna att vänta eller göra något annat. Eleverna kan ha byggt upp en förväntan 

och ett intresse för att få arbeta med den interaktiva skrivtavlan men när eleverna 

tvingas vänta kan risken finnas att denna förväntan försvinner. På så sätt kan även 

läraren indirekt motverka att eleverna får stimulans till att bli intresserade av läsning 

och skrivning. För att hindra att detta problem uppstår vore det rimligt att läraren ges tid 

till att prova den interaktiva skrivtavlans funktioner innan de används.  

Tiden är dock oftast inget som läraren enbart kan styra över själv utan det kan 

vara en organisatorisk fråga, vilket är ytterligare en didaktisk följd av undervisning med 
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IST. Rektorn och skolans övriga personal spelar in i tidsaspekten. DiGregorio & Sobel 

(2010) anser att rektor och skolors inställning till IST är avgörande för hur de används 

och om tid ges till lärare att experimentera med den interaktiva skrivtavlans funktioner 

(a.a.). Denna studie kan visa en motsättning mot DiGregorio & Sobels (2010) resultat 

eftersom rektorn och skolan har en positiv inställning till IST men ger trots det inte tid 

för lärarna att få prova och lära sig tavlans funktioner. Istället visar resultaten att det 

även är lärarens egen inställning som spelar roll för hur tavlan används. Att rektor ger 

lärare utbildning och tid skulle sannolikt utveckla undervisning med interaktiv 

skrivtavla ännu mer.  

Selander & Kress (2010) använder sig av begreppet design för lärande för att 

förklara hur lärare väljer resurser med syftet att hjälpa sina elever förstå världen (a.a.). 

Läraren i studien nämner inte att hon valt programmen på grund av att funktionerna 

bidrar till en större förståelse hos eleverna. Istället är de valda för att de verkar roliga 

vilket eleverna i Sofkova Hashemis (2011) undersökning menade bidrog till att de lärde 

sig mer. Lärarens resonemang kan kopplas till läroplanens (Skolverket 2011) mål att 

eleverna ska stimuleras till ett intresse för att läsa och skriva. Lärarens resonemang 

skulle kunna vara likt Sofkova Hashemis (2011) att eleverna får ett intresse om de anser 

att undervisningen är rolig. Konsekvensen av tidsbristen medför att läraren i detta fall 

valt spel som visat sig ha brister, bland annat vad gäller bilders tydlighet och 

instruktioner, vilka påverkar undervisningen när läraren bland annat misstolkar ett spels 

instruktioner. Maher (2011) menar att IST är ett bra redskap för undervisning i helklass, 

vilket läraren i denna studie stämmer in i. Trots lärarens positiva inställning och intresse 

av undervisning med interaktiv skrivtavla använder hon inte tavlans alla funktioner. 

Enligt tidigare forskning som menar att interaktiv skrivtavla skapar möjligheter för 

lärare att på ett enkelt sätt designa eget material till lektioner vore det möjligt för den 

deltagande läraren att använda den interaktiva skrivtavlan på fler sätt än hon gör idag 

(Gustafsson 2009, Sofkova Hashemi 2011, Maher 2011, Gill & Islam 2011). Eftersom 

läraren inte använder alla tavlans funktioner kan hennes frekventa användning av gester 

och röst vara nödvändiga för att förstärka och förtydliga tavlan. Samtidigt som alla 

tavlans funktioner inte används, vilket kan vara förklaringen till lärarens agerande, kan 

det vara troligt att IST är begränsat i sitt användningsområde varför läraren använder sitt 

eget kroppsspråk för att förtydliga. Istället för att använda sig av funktioner som finns i 

tavlan, för att dra elevernas uppmärksamhet till den, är det nu läraren som står i 

centrum. Att alla tavlans funktioner inte används kan troligen kopplas samman med 
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tidsaspekten. Om läraren inte fått tid för att prova kan det upplevas vara svårt och 

tidskrävande att använda sig av funktionerna under lektioner.  

DiGregorio & Sobel (2010) menar att det är svårt att veta hur effekterna av 

undervisning med IST beror på lärarens didaktiska kunskaper eller på tavlans funktioner 

(a.a.). Eftersom att denna studie enbart fokuserat på läraren och inte hur eleverna mottar 

undervisningen, är detta inget som går att besvara. DiGregorio & Sobel (2010) anser att 

införandet av IST inte enbart är positivt. Om lärare inte ges utbildning är risken att 

undervisningen blir teknikledd och inte undervisningsledd (a.a). Resultatet av denna 

studie kan inte tolkas som att just denna lärare strävar mot en teknikledd undervisning 

utan hon är ständigt närvarande och vägleder eleverna vid användandet. 

Parallellt med uppfattningen att IST fungerar bra i helklass visar resultatet av 

observationerna att det också kan ge negativa konsekvenser på elevernas och lärarens 

möjlighet att se funktionerna på tavlan tydligt.  Den interaktiva tavlans förmåga att 

ändra textstorlek och bildstorlek förlorar mening om skärmens skärpa försämras och 

elever och lärare därigenom får svårt att fokusera. Gill & Islam (2011) anser att en av 

fördelarna med IST är att det går att förstora texter (a.a.). I denna studie kan fördelen 

inte bekräftas. Konsekvensen av att texterna förstoras medför att bildernas och texternas 

kvalitet blir lidande. Detta motverkar snarare lärarens syfte att stimulera elevernas 

intresse. För att förhindra att elevernas intresse eventuellt blir lidande av bild- och 

textkvalitén behöver troligen företagen som skapar IST ha detta i åtanke när de 

programmerar. Även de som skapar läromedel och spel för skolan behöver se över 

funktionernas anpassning för att på bästa sätt motsvara skolans förväntningar på 

materialet.  

Trots att läraren upplever vissa begränsningar med IST och de funktioner som 

finns upplever läraren ändå att hon inte kunde undervisat på samma sätt utan en 

interaktiv skrivtavla. Funktionerna som IST erbjuder är övervägande positiva, vilket gör 

att läraren kan tänka sig använda den i fortsättningen också. Hon anser att funktionerna 

sparar tid och resurser samt att de multimodala teckensystemen inbjuder eleverna till en 

rolig och spännande lektion. 

Utifrån denna studie kan ett ökat användande av interaktiva skrivtavlor, ur ett 

pedagogiskt perspektiv, så småningom innebära att lärarna får möjlighet att förenkla 

planering och undervisning med hjälp av alla de funktioner i IST som är multimodala. 

Genom att flera funktioner finns i tavlan kan tid sparas till exempel när läraren inte 

behöver kopiera. Att en ökad användning av interaktiva skrivtavlor också kan medföra 
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en minskad kostnad för samhälle och miljö (Selander & Kress 2010), eftersom böcker 

och material inte behöver köpas in i samma utsträckning, är ytterligare en möjlig 

konsekvens.  

Till sist är förhoppningen att denna studie kan ge kunskap till lärare hur olika 

multimodala teckensystem kan användas i kombination med en interaktiv skrivtavla i 

läs- och skrivundervisning. Därtill är det lärarens inställning till användningen av IST 

som är mest avgörande för användningsområdet oberoende av vilken attityd skolans 

rektor och personal har till interaktiva skrivtavlor.  

6 Vidare forskning 

I denna studie fokuseras multimodala teckensystem som används och väljs av en lärare. 

Förslag på vidare studier som har fokus på hur elever mottar dessa tecken kunde varit 

intressant som en uppföljning. Därtill hade studier om läromedel som finns tillgängliga 

för interaktiv skrivtavla varit intressanta att jämföra och analysera utifrån ett 

multimodalt perspektiv. Slutligen innefattar studiens resultat endast en lärares 

användning och uppfattning varför en studie som undersöker flera lärares användning 

kan vara relevant som vidareutveckling.  
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Bilaga 1 Brev för informerat samtycke till läraren 

 
 

Hej! 

 
Jag studerar på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar och läser kursen 

4GN03E - Svenska, självständigt arbete II. Just nu skriver jag mitt examensarbete som 
inriktar sig på hur den interaktiva skrivtavlan kan användas i samband med svenska 
språket. Fokus kommer vara på hur du som lärare använder den i klassrummet och om 

skrivtavlan påverkar utformningen av ämnet svenska. Jag kommer inte lägga fokus vid 
eleverna.  

 
Undersökningen kommer att genomföras med observationer i klassrummet som 
videofilmas. Observera återigen att det inte läggs fokus på eleverna. Därefter kommer 

jag göra en intervju med dig. Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av 
ljudupptagning. Det är endast jag och min handledare som kommer ta del av det 

inspelade materialet och efter avslutat arbete kommer både inspelningar och 
transkribering att raderas. Ditt deltagande samt intervjusvaren kommer också att 
anonymiseras, vilket innebär att studien inte kommer kunna kopplas till varken dig eller 

din arbetsplats. Resultatet kommer att analyseras och användas som underlag till mitt 
arbete och du kommer kunna ta del av arbetet antingen genom internet eller genom 

mail. Ditt deltagande är helt frivilligt. Examensarbetet genomförs under handledning av 
Stina Ericsson, lektor och docent i Svenska språket vid Linnéuniversitetet, 
stina.ericsson@lnu.se.  

 
För att använda insamlat material i samband med redovisning och skrivning enligt ovan 

behöver jag Ditt samtycke. Vänligen skriv under nedan.  
 
Tack på förhand!  

 
Med vänliga hälsningar  

 
Louise Östergren Göransson 
Epost: lo22ev@student.lnu.se 

Mobilnummer: 0766-367827 
 

 
 
Jag samtycker till att delta och att materialet där jag finns med får användas enligt ovan: 

 
 

 

Datum        Ort                                                      Underskrift 
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mailto:lo22ev@student.lnu.se


 

II 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 
Bakgrund 

1. Förklara syftet med intervjun. 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

3. Hur länge av de åren har du undervisat i svenska? 

Frågor angående IST på skolan 

1. Har du fått någon utbildning i IST eller har du lärt dig själv? 

2. Hur är rektors inställning till IST? 

a. På vilka sätt? 

3. Hur är skolans personal inställd till IST generellt? 

a. På vilka sätt? 

b. Finns det flera som använder IST? 

c. Har de fått någon utbildning? 

Frågor angående IST i ditt klassrum 

1. Hur länge har du använt dig av IST i ditt klassrum? 

a. Hur arbetar du med IST? 

2. Har du valt de program du använder dig av i undervisningen?  

a. Om ja- Varför har du valt just dem? Fördelar/nackdelar? 

b. Om nej – Anser du att de är relevanta för din undervisning? 

o Hur skulle du vilja att programmen var utformade?  

3. Finns det något område inom svenska som lämpar sig mer för undervisning med 

hjälp av interaktiv skrivtavla?  

4. Vad ser du för fördelar med att använda dig av IST i svenskundervisning? 

a. Fördelar för eleverna? 

b. Fördelar för dig som lärare? 

5. Vad ser du för nackdelar med att använda dig av IST i svenskundervisning?  

a. Nackdelar för eleverna? 

b. Nackdelar för dig som lärare?  

Frågor angående undervisning i svenskämnet 

1. Beskriv hur undervisningen av en lektion med läs- och skrivutveckling kan se ut. 

a. Är det samma arbetsgång för alla bokstäver? 

2. Beskriv hur planeringen av en sådan lektion fungerar.  

3. Anser du att du kunde undervisat på samma sätt utan interaktiv skrivtavla? 

a. Hur hade du gjort då?  
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