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Abstrakt  
Interaktiva skrivtavlor är en resurs som finns i många svenska skolor idag. Ett problem 

är att många lärare inte vet hur man skall använda interaktiva skrivtavlor i sin 

undervisning.  Den här uppsatsen syftar till att redogöra för hur en lärare som är van vid 

interaktiva skrivtavlor använder den i sin undervisning. Uppsatsen redogör också för 

hur både lärare och elever ser på användningen av interaktiva skrivtavlor. Uppsatsens 

frågeställningar berör hur tavlan används i klassrummet, vilka problem och möjligheter 

den vana läraren ser hos interaktiva skrivtavlor, samt vilka problem och möjligheter 

eleverna ser hos interaktiva skrivtavlor. Metoden i uppsatsen är kvalitativ och består av 

en kombination av klassrumsobservationer och intervjuer. Två intervjuer utfördes: en 

semi-strukturerad intervju med lärare, samt en gruppintervju med tre elever. 

Intervjuerna tog sin utgångspunkt i klassrumsobservationerna. Resultatet av studien 

visar att den interaktiva skrivtavlan används av både lärare och elever i klassrummet. I 

observationerna används tavlan främst som ett presentationsverktyg. Resultaten av 

studien tyder på att en positiv effekt av interaktiva skrivtavlor är att elever känner sig 

mer motiverade till skolarbete. Det framkommer också att det som läraren ser som den 

största fördelen med interaktiva skrivtavlor är deras möjlighet att samla många resurser 

på en plats i klassrummet. Negativa aspekter som framkommer i studien är att elever 

ofta får problem med huvudvärk då undervisningen sker med en interaktiv skrivtavla. 

För att undkomma detta problem kan man behöva förändra hur klassrummet idag är 

utformat.  

 

Nyckelord 
Interaktiva skrivtavlor, smartboards, digital undervisning,  digital samlingsplats 

 

Tack 
Till den lärare och de elever som ställt upp på intervjuer, samt låtit mig delta vid deras 

lektioner.   

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Uppsatsens syfte __________________________________________________ 2 

1.1.1 Frågeställningar ______________________________________________ 2 

2 Bakgrund/Tidigare forskning ___________________________________________ 3 
2.1 Vad är Interaktiva skrivtavlor? _______________________________________ 3 
2.2 Historisk bakgrund (digitala medier) __________________________________ 4 
2.3 Styrdokument ____________________________________________________ 5 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 7 
3.1 Pedagogiska effekter_______________________________________________ 7 

3.2 Resultat från fallsudier _____________________________________________ 8 

4 Metod _____________________________________________________________ 10 
4.1 Urval __________________________________________________________ 10 
4.2 Genomförande __________________________________________________ 11 
4.3 Metodkritik _____________________________________________________ 13 
4.4 Etiska överväganden ______________________________________________ 13 

5 Resultat ____________________________________________________________ 14 
5.1 Den interaktiva skrivtavlan används i klassrummet ______________________ 14 

5.2 Möjligheter och positiva aspekter____________________________________ 15 
5.3 Problem och negativa aspekter ______________________________________ 17 

6 Analys _____________________________________________________________ 19 
6.1 Den interaktiva skrivtavlan används i klassrummet ______________________ 19 
6.2 Möjligheter och positiva aspekter____________________________________ 20 

6.3 Problem och negativa aspekter ______________________________________ 22 

6.4 . Sammanfattning av resultat och analys i förhållande till syfte och 

frågeställningar _____________________________________________________ 22 

7 Diskussion __________________________________________________________ 24 
7.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 24 
7.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 24 

7.2.1 Ökar motivation och kreativitet __________________________________ 24 

7.2.2 Mer än bara ett verktyg ________________________________________ 24 

7.2.3 Kravet på en ny sorts klassrum __________________________________ 25 

7.2.4 Framtida forskning ___________________________________________ 25 

7.3 Sammanfattande avslutande reflektion ________________________________ 25 

Referenser ___________________________________________________________ 27 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Observationsmall ______________________________________________ I 
Bilaga B Intervjuguide lärarintervju ______________________________________ II 
Bilaga C Missivbrev _________________________________________________ III 
Bilaga D Intervjuguide elevintervju _____________________________________ IV 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

I de allra flesta skolor i Sverige idag arbetar elever och lärare aktivt med datorer 

och/eller läsplattor i undervisningen, och inte sällan har eleven en egen dator att 

använda sig av i skolarbetet. Den digitala utvecklingen i skolan är av stort intresse för 

pedagoger, då det krävs att lärare engagerar sig och följer med i utvecklingen. Det har 

lett till ett nytt sätt att undervisa, där olika typer av digitala hjälpmedel integreras i den 

dagliga undervisningen. I samband med informations- och kommunikationssamhällets 

framväxt under det sena 1900-talet har det ställts krav från omvärlden på att datorer ska 

införas i skolorna (Alexanderson & Andersson 2008:201). Argumentet är att detta är 

nödvändigt för att skolan ska följa med i resten av Sveriges utveckling. För närvarande 

pågår en approprieringsprocess när det gäller IKT, vilket innebär att det är ett relativt 

nytt fenomen som vi håller på att lära oss och som kan komma att bli en naturlig del av 

den dagliga undervisningen (så småningom) (Jonsson 2008:120). En dator kan till 

exempel användas som ett hjälpmedel för att lära sig något, men man kan också se 

mening i att utveckla kunskap om verktyget i sig. För att använda digitala verktyg som 

lärhjälpmedel krävs att man kombinerar praktisk och teoretisk kunskap (Alexanderson 

& Andersson 2008). Detta är relevant även när det kommer till användning av 

interaktiva skrivtavlor. Alexanderson och Andersson (2008) skriver om hur elever lär 

sig genom att skapa – alltså just genom att kombinera teori med praktik. De menar att 

uppgifter utförda i den digitala världen är ett slags skapande, precis som det skapande 

som elever ägnar sig åt i till exempel slöjdundervisning. Enligt Alexanderson och 

Anderson är det detta arbetssätt som måste anammas för att datoranvändningen i skolan 

skall uppfattas som meningsfull för eleverna. De framhäver kombinationen av praktik 

och teori som en kunskapsform som är centralt för datoranvändning. De menar att detta 

gör att eleverna ramar in aktiviteten som viktig, och att arbetet och lärandet till följd av 

det blir meningsfullt. Utöver användandet av datorer utvecklas hela tiden nya digitala 

resurser för att användas i undervisning. Interaktiva skrivtavlor är en sådan resurs som 

blir ett allt vanligare fenomen i svenska klassrum. Ett problem man kan uppleva är att 

lärare verkar vara uppdelade i två lag: De som ser stor potential i tavlorna och använder 

dem mycket i undervisningen, samt de som anser att tavlorna är slöseri med resurser 

och inte vill använda dem. Mitt emellan dessa grupper kommer en tredje: de som ser 

potentialen men inte vet hur de ska använda tavlan (Betcher & Lee 2009:14–16). Det 

kan bero på teknisk okunnighet, att man som lärare känner sig nervös för att använda ett 

för hen främmande verktyg, eller att man helt enkelt inte känner sig ha tid till att lära sig 

använda denna nya resurs. För precis som med alla nya tekniker kräver interaktiva 

skrivtavlor att läraren sätter sig in i tekniken och utvecklar förståelse för hur man ska 

använda den. Ett annat problem mer än bara tekniska svårigheter är hur man ska 

integrera de interaktiva resurserna i den vardagliga undervisningen. 

 

 

I den här uppsatsen vill jag lyfta fram hur lärare som är framstående i att integrera 

tekniska verktyg i den dagliga undervisningen använder interaktiva skrivtavlor, och hur 

de som pedagoger resonerar kring användningen av dessa resurser. Bakgrunden till att 

jag valt just detta område att nyligen har skrivit ett självständigt arbete i engelska om 

interaktiva skrivtavlor och därför vill göra ett större arbete där jag undersöker några av 

de frågor som väcktes då.  I min tidigare uppsats undersökte jag interaktionen i 

klassrum där interaktiva skrivtavlor användes, och jämförde det sedan med 

interaktionen i klassrum som inte var utrustade med interaktiva skrivtavlor. Syftet var 

att undersöka huruvida interaktiva skrivtavlor främjar en lärarcentrerad klassrumsmiljö. 

Bakgrunden till detta var kritik lyft av bland andra Gavin Dudeney (se Nordqvist 
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2015:10) som menar att interaktiva skrivtavlor medför en risk att lärare går tillbaka till 

en tidigare pedagogik där läraren stod i centrum, till skillnad från dagens pedaogik som 

är mer elevfokuserad. Jag kom fram till att så inte är fallet, då undersökningen visade på 

ungefär lika mycket lärarinitiativ i båda fallen. Avgörande för att tavlorna ska främja en 

mer interaktiv lärmiljö är dock hur läraren väljer att använda tavlan (Nordqvist 2015). 

Då mycket som skrivits tidigare om interaktiva skrivtavlor har handlat om hur man 

tillämpar den ”nya tekniken” i klassrummet, vill jag i den här uppsatsen i stället belysa 

vilka didaktiska överväganden lärare som är vana att använda tavlan gör. Med andra ord 

vill jag visa hur interaktiva skrivtavlor används i det moderna klassrummet då det inte 

längre kan ses som en nyhet.  

 

1.1 Uppsatsens syfte  

I den här uppsatsen vill jag skildra hur lärare och elever ser på användningen av 

interaktiva skrivtavlor i sin undervisning. Syftet är att redogöra för användningen av 

interaktiva skrivtavlor hos lärare och elever som är vana och engagerade användare och 

visa på hur de argumenterar för eller emot användningen av interaktiva skrivtavlor i 

skolan.  

 

 

1.1.1 Frågeställningar  

 Hur används den interaktiva skrivtavlan i klassrummet?  

– Vilka aktiviteter används tavlan till?  

 Vilka problem och vilka möjligheter ser den vana läraren hos interaktiva 

skrivtavlor? 

 Vilka problem och möjligheter ser elever med interaktiva skrivtavlor?  
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2 Bakgrund/Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt redogörs för bakgrund och tidigare forskning av digitala lärhjälpmedel i 

allmänhet, och av interaktiva skrivtavlor i synnerhet. Först kommer jag att redogöra för 

vad interaktiva skrivtavlor är för något och vad de har för effekter på undervisning. 

Därefter kommer en kort bakgrund över hur digitala medier tagit plats i undervisningen.  

Till sist redogörs för vad styrdokumenten säger om digitala medier i skolan.  

 

2.1 Vad är Interaktiva skrivtavlor? 
En interaktiv skrivtavla är en digital whiteboard, vilken är kopplad till en projektor som 

läraren kan använda ihop med sin egen dator. På så vis kan material ifrån datorn 

användas genom att det visas med rörlig bild på skrivtavlan. Tavlan är utrustad med en 

touchskärm vilket tillåter användaren att aktivt flytta på till exempel text på tavlan, och 

det är denna interaktiva möjlighet som gjort att dessa tavlor fått så stort genomslag på 

skolor i Sverige och i andra länder. Den främsta skillnaden mellan en interaktiv 

skrivtavla och en vanlig projektorskärm är alltså att du kan arbeta direkt på tavlan och 

inte är låst till datorn. Man kan även använda den som en vanlig skrivtavla, med den 

fördelen att allt som skrivs också kan sparas.   

 

Enligt Betcher & Lee (2009:1) har interaktiva skrivtavlor stor potential att bli nästa 

revolutionerande undervisningsverktyg, jämförbart med den klassiska svarta tavlan. De 

menar att snarare än att se skrivtavlan som ett hjälpmedel för läraren att lära ut (som till 

exempel projektorer osv), så kan interaktiva skrivtavlor ses som ett verktyg för elever 

att lära sig (ibid 2009:3). Det revolutionerande med interaktiva skrivtavlor ligger inte i 

tekniken i sig, utan i interaktiviteten. Dessa tavlor har en unik möjlighet att koppla ihop 

många olika undervisnings och lär-verktyg och samla dem på en plats (ibid 2009:5). En 

stor skillnad mellan interaktiva skrivtavlor och vanliga projektorer är att tavlan främst är 

skapad för att vara ett verktyg som sätter interaktion mellan elev/tavla och/eller 

elev/lärare/tavla i centrum. Den är alltså designad med fokus på elevernas lärande och 

skapande (Betcher & Lee 2009:45).  Betcher & Lee menar också att potentialen hos 

interaktiva skrivtavlor ligger i att de kan användas som en ”digital hub” (Betcher & Lee 

2009:12), alltså som en slags samlingsplats för flera digitala resurser. Det de menar är 

att genom att samla flera medier, som bilder, textprogram, websidor, ljudupptagningar 

osv, i en enda resurs så får man en logisk plats där lärare och elever tillsammans kan 

arbeta interaktivt med dessa på ett helt nytt och smidigt sätt (ibid 2009:12). Den 

interaktiva skrivtavlan är inte begränsad till något specifikt undervisningsämne, utan 

den kan användas som resurs i alla ämnen. Även om den är utvecklad för, och här 

studeras som, ett undervisningsverktyg är den heller inte begränsad till det. Interaktiva 

skrivtavlor kan också användas som ett redovisnings- och utvecklingsverktyg på företag 

till exempel (Betcher and Lee 2009:10ff).  

 

Förutom att tavlorna skulle vara en resurs som underlättar lärarnas undervisning så finns 

det också de som lyfter fram vad eleverna kan ha att vinna på detta. Enligt Slay, 

Siebörger och Hodgkinson-Williams (2008:1322) anser många elever att interaktiva 

skrivtavlor är ett effektivt verktyg när det kommer till att initiera och underlätta 

lärandeprocessen, i synnerhet om de fått använda tavlan själva. Det som oftast lyfts 

fram som mest positivt är de visuella funktionerna av tavlan och mer specifikt ökad 

synlighet av material (Slay, Siebörger & Hodgkinson-Williams, 2008:1332). Bland 

negativa aspekter fann de dock att många lärare saknade kunskap i att hantera tavlan, att 

det är ett dyrt material samt att tekniken ofta medför problem.  
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Det ”digitala lärandet” ställer också nya krav på de färdigheter som eleverna utvecklar i 

skolan. Digital literacy (direkt översättning: digital läs- och skrivkunnighet) är en 

komplex förmåga som handlar om både tekniska som intellektuella färdigheter (Säljö 

2005:221). Detta innefattar exempelvis förmåga att använda datorer och programvara, 

söka relevant information och att vara källkritisk. De nya medierna har drastiskt 

förändrat sättet på vilket människor skapar mening och innebörd. Lärande handlar mer 

om att skapa än att återge, tack vare de medierande bilderna. Detta synsätt innebär att 

skolan är beroende av medieutvecklingen. Följer man inte detta nya sätt, utan står fast 

vid det som liknas vid att återge, så kan lärandet komma att uppfattas som stelt och 

ointressant för den som är van vid det nya (Säljö 2005:221–222). Digital literacies är 

färdigheter som man lär sig tillsammans med kunskap om ett visst ämne. Det innebär i 

praktiken att integrera sådana resurser som kräver digital kunskap i de flesta av skolans 

undervisningsämnen. På så sätt när elever använder internet för att söka information 

inom till exempel samhällskunskap, får de både kunskap kring det aktuella ämnet i sig 

och övar på sina färdigheter i informationssökning (Dudeney, Hockly & Pegrum 

2013:2-7).  

 

2.2 Historisk bakgrund (digitala medier)   
Den teknologiska utvecklingen har nått en ny era i och med internets framväxt. När vi 

talar om digitala medier som hjälpmedel idag syftar det inte på endast en maskin eller 

ett verktyg som står till användarens förfogande. Digitalt medium förklaras ungefär som 

en mellanhand (Lindenius 2012:23) Användningsområdet av de digitala hjälpmedlen är 

nästintill oändligt. Tack vare internet och sociala medier kan vi i realtid uppleva 

händelser och/eller interagera med människor som befinner sig på andra sidan världen. 

Det är användningen av datorer, och i synnerhet framväxten av internet som ett socialt 

verktyg, som gjort att den digitala tidsåldern helt och hållet har förändrats. De digitala 

medierna är ett ”medierande verktyg” för människor, snarare än ett direkt hjälpmedel. 

Även distinktionen av vad som är medier är oändlig. Det kan innebära till exempel 

kablar, apparater, minneskort osv. Att vi kommunicerar via medier är heller inget nytt 

fenomen, utan människan har använd medierande verktyg för att kommunicera via tal 

och skrift i årtusenden. Nya verktyg utvecklas ständigt, och idag sker detta genom det vi 

tänker på som ”teknologisk utveckling” (Lindenius 2012:23–24). 

 

Teknologisk utveckling sker inte av sig själv (Lindenius 2012:24). Teknikutveckling 

sker ofta i kluster (ibid 2012:25). Det är inte ovanligt att innehållet anpassas efter 

mediet, alltså att medier får ett eget uttryck, som till exempel genom att radioprogram 

skapades för att passa radiotablån o inte tvärtom (ibid 2012:27). Ny teknik följs ofta av 

en ”utopisk önskan” om att den skall förändra samhället (ibid 2012:29). Teknik anses 

vara opersonligt om man jämför med möten mellan människor, och därför argumenteras 

det att nya medier leder till förfall, då medium begränsar vissa aspekter av 

kommunikation. Ny teknik följs alltså av två ytterligheter: övertro och skepsism, vilka 

båda tystas ned efterhand (ibid 2012:30f).  Nya medier förändrar människans 

självuppfattning. Tidigare tekniker var en förlängning av vårt fysiska jag (i form av 

transportmedel t.ex.), medan många nya tekniker, såsom smartphones, istället är en 

förlängning av vårt mentala jag (ibid 2012:38).  
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2.3 Styrdokument 
När man diskuterar användandet av digitala resurser i klassrummet är det relevant att 

vända sig till styrdokumenten för att se vad dessa säger om saken.  

 

Det står ingenstans i vare sig skollagen eller läroplanen att lärare skall använda sig av 

digitala resurser i sin undervisning. Däremot står i skollagen följande:  

 

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning /…/ (Skollagen 10kap. 10) 

 

Exakt vad för lärverktyg som anses behövas för en tidsenlig utbildning definieras alltså 

inte av lagen, men skollagen gör däremot tydligt att utbildningen skall tillgodose 

eleverna med sådana resurser som kan förväntas i ett modernt samhälle. Då samhället 

utvecklas och digitaliseras måste alltså skolan följa efter, för att kunna försäkra att 

eleverna erbjuds en tidsenlig utbildning. Idag har användandet av datorer redan blivit 

en, mer eller mindre, normaliserad del i elevernas utbildning. Interaktiva skrivtavlor 

skulle kunna anses vara en ett lärverktyg som hjälper till att bidra till en tidsenlig 

utbildning. En annan paragraf i skollagen konstaterar även att:  

 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge 

en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.(Skollagen 10kap. 

2§) 

 

Då flera institutioner i samhället idag digitaliserats kan det hävdas att människor, för att 

aktivt kunna delta i samhällslivet, faktiskt är tvungna att följa med i den digitala 

utvecklingen. Saker som att söka jobb, och att betala räkningar görs idag till stor del via 

internet. För att kunna ge elever en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet krävs 

alltså att de blir bekväma med att använda digitala resurser i sin vardag. Utöver att det 

ligger i skolans uppdrag att förbereda elever för samhällslivet så är det även skolans 

uppgift att forma kreativa och nyfikna individer. I läroplanen för grundskolan, LGR11, 

stå att:  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga såväl självständigt 

som tillsammans med andra. (Skolverket 2011:9)  

 

 

Att stimulera kreativitet och nyfikenhet kan vara en väldigt svår uppgift och som kan 

göras på många olika sätt. En interaktiv skrivtavla är ett sådant verktyg som skulle 

kunna användas till aktiviteter som främjar kreativitet och problemlösning, vilket det 

ges exempel på i avsnittet ovan. Den kan användas till självständig problemlösning, 

såväl som till arbete i grupp. Givetvis finns det mängder av lärverktyg och 

arbetsmetoder som främjar detta, men att kunna använda sig av olika metoder har visat 

sig ha positiva effekter. Skolinspektionen skriver i en rapport att:  

 

Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och 

sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars 
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lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska 

kompetens. (Skolinspektionen 2015 [www.]) 

 

Det är alltså enligt Skolinspektionen, vilket är den myndighet som övervakar 

utbildningssystemet i Sverige, av vikt att lärare lär sig använda olika typer av verktyg. 

Förutom att interaktiva skrivtavlor är ett lärverktyg i sig, så erbjuder de ett brett 

användningsområde där läraren och eleverna får möjlighet att använda sig av många 

olika metoder för lärande.  

 

I samma rapport från skolinspektionen står även att:  

 

Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars 

erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig 

mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att 

involveras och vara med och påverka. (Skolinspektionen 2015 [www.]) 

 

Att låta eleverna vara med och välja aktiviteter främjar alltså deras lärande. Det är 

rimligt att anta att när eleverna får välja aktiviteter kommer det till stor del innebära 

sådant som ligger dem nära till hands i sin vardag, och alltså med stor sannolikhet 

sådant som innefattar digitala (nätbaserade) resurser.  
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3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning kring interaktiva skrivtavlor. Det har 

delats upp i två underrubriker. Under första avsnittet redogörs för forskning som visar 

på de vilka pedagogiska effekter användningen av interaktiva skrivtavlor kan ha. Under 

andra avsnittet redogörs för resultat ifrån fallstudier som utförts på skolor där 

interaktiva skrivtavlor använts. De visar hur lärare och elever använder den interaktiva 

skrivtavlan, och vad det haft för effekter i de specifika fallen.  

 

3.1 Pedagogiska effekter 

DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) skriver i en artikel om resultat från tidigare 

forskning. De menar att de studier som gjorts kring interaktiva skrivtavlor och som visat 

på positiva effekter ofta är svåra att generalisera ur. I deras artikel försöker de klargöra 

hur lärare bör hantera de interaktiva skrivtavlorna för att uppnå positiva effekter. En 

avgörande faktor för detta är att lärare måste ändra sin pedagogik från didaktisk 

pedagogik till interaktiv (DiGregorio & Sobel-Lojeski, 2010:256). Förutom att lärare 

måste använda en ny pedagogisk approach, anser DiGregorio och Sobel-Lojeski 

(2010:261) också att det är viktigt att lärare inte förlitar sig på tavlan. Det är viktigt att 

klassrummen är utrustade även med en klassisk skrivtavla (White Board) för att lärare 

ska kunna komplettera information som den interaktiva tavlan används för, eller i fall 

tekniken sviker, vilket ju tyvärr ibland är ett faktum.  

 

Cutrim Schmid & Whyte (2014:14–15) visar en bild över hur lärare använder 

interaktiva skrivtavlor i olika stadier. I det första stadiet tenderar läraren att använda 

tavlan endast som ett substitut för den traditionella skrivtavlan. I samma stadie börjar 

läraren använda sig av några enkla, planerade övningar med tavlan som innefattar 

funktionen ”drag and drop”. I nästa stadie börjar läraren använda fler, ofta webbaserade, 

program ihop med tavlan, och planerade övningar som utnyttjar några fler av tavlans 

interaktiva funktioner. Läraren avancerar något när hen börjar använda ljud och rörlig 

bild mer effektivt med tavlan. I det sista stadiet används tavlan även i oplanerade, högt 

tekniska, övningar av både lärare och elev.  

 

De beskriver hur interaktiviteten ser ut dels när det kommer till användningen av tavlan 

och dels när det kommer till materialet i respektive stadie. I första stadiet kallas 

interaktiviteten ”supported didactic”. Det betyder att tavlan används för att illustrera, 

snarare än att hjälpa till att utveckla något. Detta kan ske genom det klassiska moment 

där läraren visar något på tavlan och eleverna kopierar detta i sina skrivböcker. 

Materialet är rent ”tekniskt” som till exempel diagram som läraren skapat i förväg. I de 

fall då eleverna får använda tavlan görs detta genom väldigt enkla övningar (i många 

fall kan detta kännas som något som görs ”bara för att”) (Cutrim Schmid & Whyte 

2014:13f). I det andra stadiet är användandet mer interaktivt då läraren använder fler 

verktyg och program och sammankopplar flera olika element som bild och ljud. 

Eleverna får använda tavlan enligt lärarens direktioner och för att lösa utsatta uppgifter. 

Materialet kan beskrivas som mer ”fysiskt” och består av exempelvis presentationer 

gjorda av läraren, samt av övningar då eleverna får gå fram till tavlan (Cutrim Schmid 

& Whyte 2014:13f). Det sista stadiet uttrycks som ”Enhanced interactivity” (förstärkt 



  
 

8 

interaktivitet, min översättning).  I detta stadie sker användandet av, och lärandet 

genom, tavlan kollektivt. Eleverna får möjlighet att samarbeta och tillsammans bidra till 

uppgifterna som är centrerade kring tavlan. Tekniken används flexibelt och med flyt, 

och läraren sammanlänkar olika tekniker. Materialet är ”konceptuellt” då eleverna 

använder tavlan själva, och läraren bidrar ifrån andra sidan klassrummet (Cutrim 

Schmid & Whyte 2014:13f).  

 

Hylén (2011:23) listar tre huvudsakliga pedagogiska skäl till att använda sig av digitala 

resurser i skolan. För det första så kan digitala resurser göra lärandet mer effektivt då 

man kan få tillgång till material (till exempel podsändningar) som gör att man lär sig 

bättre eller snabbare. För det andra så gör det eleverna mer motiverade då man använder 

lärverktyg som de är bekväma med och vana vid från sitt vardagsliv. Det tredje skälet är 

att det är skolans uppgift att förse eleverna med digital kompetens, enligt riktlinjer från 

EU.  

 

Wong, Teo och Swee Choo Goh (2015) utförde en studie med syfte att belysa vad som 

påverkar lärarstudenters val att använda (eller inte använda) interaktiva skrivtavlor. Till 

studien skapades olika modeller för att förklara lärares intentioner att använda ett 

lärverktyg. Studien utfördes i form av en enkät med frågor där svarsalternativen 

representerade respektive modell. Resultatet av studien visade att vad som främst 

motiverar lärarstudenter att använda interaktiva skrivtavlor är när de själva kan se en 

tydlig nytta och fördelar med verktyget. De skriver att detta innebär att 

lärarutbildningen därför borde innehålla användning av interaktiva skrivtavlor och 

samtidigt lyfta fram de pedagogiska fördelarna, för att på så sätt motivera nya lärare att 

använda verktyget.  

 

3.2 Resultat från fallsudier 

VonSchantz-Lundgren och Lundgren (2011) utförde en fallstudie där de undersökte 

utvecklingen av lärmiljöerna på en 1-till-1-skola, alltså en skola där alla elever fått 

tillgång till en egen bärbar dator. Utöver detta var även klassrummen utrustade med 

interaktiva skrivtavlor. Data samlades in genom observationer vid fem 

undervisningstillfällen. VonSchantz-Lundgren & Lundgren skriver att tidigare studier 

visat att 1-till-1-satsninar bidragit till att öka elevers engagemang, motivation och 

intresse för sina studier. Dock menar vissa elever att deras interaktion med läraren 

minskat sedan satsningen införts. När man går igenom utförda studier finner man ofta 

ganska motsägelsefulla resultat; vissa studier visar till exempel att barns läs- och 

skrivinlärning förbättras tack vare datoranvändningen, medan andra visar att den 

tvärtom försämras. De skriver att elever inte nödvändigtvis ser datoranvändning som ett 

redskap för lärande och att de därför behöver hjälp med att utveckla litterata färdigheter 

(VonSchantz-Lundgren & Lundgren, 2008:76). I det digitala klassrummet blir planering 

och utveckling av lektioner mer oförutsägbart. Det ställer krav på att läraren ska ha en 

flexibel inställning till sin undervisningsform. Lärarna i studien arbetar mer med att låta 

eleverna finna material och på så vis utvecklas undervisningen, vilket även gör att 

lärarrollen förändras (ibid 2008:88). I den digitala världen suddas gränserna mellan 

arbete och fritid ut allt mer, vilket även gör att gränserna mellan lärande i skolan och 
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lärande utanför skolan suddas ut. Utmaningen för skolan blir därför att väva samman 

formellt och informellt lärande, skriver VonSchantz-Lundgren och Lundgren (2008:88).  

 

Peter Markkanen (2014) har skrivit en avhandling om interaktiva skrivtavlor i 

matematikundervisning. Studien utfördes med etnografisk inriktning och material 

samlades in under fem veckor i form av observationer, intervju med lärare, 

fokusgruppsintervjuer med elever samt elevtester.  Markkanens studie visade att läraren 

kunde använda den interaktiva skrivtavlan som stöd för matematikundervisningen på 

flera sätt, och att både läraren och eleverna var positivt inställd till användandet av 

interaktiva skrivtavlor. Testerna i studien visade även att eleverna förstått arbetsområdet 

som studerats.  

 

I en rapport från Nordic SMART (Sofkova Hashemi 2011) går att läsa om resultatet 

från ett projekt i Uddevalla kommun, där interaktiva skrivtavlor infördes. Syftet med 

projektet var att studera hur elever lär sig genom interaktiva skrivtavlor. Projektet 

utfördes i årskurs sex på två skolor. Resultatet av projektet blev att lärarna utvecklade 

en mer IT-orienterad undervisning och att eleverna deltagit mer aktivt samt 

kommunicerat, samarbetat och lärt av varandra i högre utsträckning. Både lärare och 

elever ansåg att det varit roligt och motiverande att arbeta med den interaktiva 

skrivtavlan. Sofkova Hashemi (2011:10) skriver att implementering av ny teknik tar tid 

och att det är viktigt att läraren är öppen för att utveckla nya former av undervisning.  
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4 Metod 
Forskningsmetoden som använts i denna uppsats är kvalitativ. Tillvägagångssättet för 

denna uppsats kommer att bestå av klassrumsstudier på lektioner där interaktiva 

skrivtavlor används, samt av intervju med den undervisande läraren och gruppintervju 

med elever i anslutning till de utförda observationerna.  Jag har möjlighet att utföra 

detta på en skola där samtliga klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor och där 

både lärare och elever är vana vid att använda dessa i undervisningen. Studien har 

utförts som en fallstudie, vilket innebär att man studerat ett specifikt fall ingående. Med 

ett fall kan menas till exempel en skola, en person eller en händelse (Bryman 2008:74). 

Målet med sådan forskning är att ingående belysa unika drag hos det specifika fallet 

(ibid 2008:75). I den här studien har jag valt att belysa hur en lärare och elever i en klass 

som är vana vid att använda interaktiva skrivtavlor använder dem i undevisning (se mer 

om urval i avsnitt 3.1 nedan). Fördelen med en fallstudie är att man kan gå på djupet 

och studera fallet ingående. Jag har då kunnat itta flera intressanta aspekter i mitt fall, 

och kunnat dra kopplingar och göra jämförelse med den tidigare foskning som 

redogjorts för ovan.  

 

 

4.1 Urval 
Val av skola och lärare som studien utförts på har gjorts genom ett målinriktat urval (se 

Bryman 2008:392). Detta innebär att det som studerats inte valts ut slumpmässigt, utan 

har gjorts som ett strategiskt val för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

Studien utförs på en skola i södra Sverige som använder interaktiva skrivtavlor. 

Samtliga klassrum på skolan, förutom slöjd-, hemkunskap- och idrottssalar är utrustade 

med interaktiva skrivtavlor. Skolan förser även samtliga elever med antingen en bärbar 

dator eller en surf/läsplatta, beroende på årskurs. Både elever och lärare är vana att 

arbeta på detta sätt, och både interaktiva skrivtavlor och datorer/plattor används 

dagligen i undervisning. I många ämnen, dock ännu inte alla, har eleverna digitala 

läroböcker istället för läromedel i fysisk bokform. Det är ett medvetet val att utföra 

studien på just denna skola, då det är känt att denna skola är bekväm med användning 

av IKT-verktyg och i synnerhet av interaktiva skrivtavlor. Anledningen är att 

uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare och elever som är vana vid digital 

undervisning arbetar. Jag diskuterar detta urval mer kritiskt nedan, under rubriken 

”metodkritik”.  

 

Inte heller den lärare på skolan som observerats och intervjuats till min studie har valts 

ut helt slumpmässigt. Den lärare som observerats har speciellt ansvar vad gäller 

Smartboards på skolan, och har även vunnit utmärkelser som rör det digitala arbetet i 

klassrummet. Återigen har detta urval gjorts just för att visa på exempel ifrån en 

”specialist” på området. Intervjun med läraren är också den tänkt att spegla hur en 

specialist på digital undervisning ser på interaktiva skrivtavlor. Eleverna som intervjuats 

i en gruppintervjuer har valts ut slumpmässigt utav den undervisande läraren. Ett krav 

ifrån min sida var dock att eleverna skall ha medverkat under de lektioner som jag 
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observerat och att de framfört en redovisning under den andra lektionen, för att jag skall 

kunna använda detta som en anknytningspunkt vid gruppintervjun.  

 

 

 

4.2 Genomförande  
Mitt upplägg innebär att jag har data som är insamlad vid fem olika tillfällen. Tre av 

dessa tillfällen var i direkt anslutning till varandra; intervjun med läraren i två delar 

samt klassrumsobservation nummer två. Den första klassrumsobservationen utfördes en 

vecka innan detta tillfälle och gruppintervjun med elever ca: 2 veckor efter. Bild 3.1 

visar vilken data som samlats in vid vilka tillfällen, för att ge en tydligare bild av hur 

studien gått till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3.1 Genomförande 

 

.  

 

Intervju med lärare genomfördes i direkt anslutning till den andra 

klassrumsobservationen, en vecka efter det första observationstillfället. Intervjun 
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gjordes i två delar: dels en del med mer allmänna frågor kring användning av digitala 

verktyg i undervisningen; dels som ett samtal kring den observerade lektionen. Den 

första delen av intervjun utfördes strax innan lektionen, för att redan då få en bild av hur 

läraren tänker kring det som syftas att observera. Intervjun utfördes i lärarens arbetsrum 

där vi hade möjlighet att samtala ostört. En intervjuguide upprättades innan (se Bilaga 

A) och användes som ett stöd vid intervjun. Intervjun genomfördes dock som en semi-

strukturerad intervju där läraren fick möjlighet att tala fritt, men med intervjuguiden 

som en utgångspunkt. Tyvärr fanns ingen möjlighet att spela in denna intervju, utan 

istället gjordes stödanteckningar under samtalet. Den andra delen av intervjun gjordes 

trax efter och i direkt anslutning till lektione. Denna intervju utfördes som ett fritt 

samtal kring lektionen som just observerats, det var alltså inte strukturerat så att 

intervjuaren ställdes specifika frågor och läraren svarade. Samtalet kretsade både kring 

lektionen som precis observerats och kring den första lektionen som observerats en 

vecka tidigare. Här fick läraren möjlighet att förklara hur han tänker kring de olika 

aktiviteter som tavlan används till och reflektera över lektionerna som observerats. 

 

Gruppintervjun med eleverna gjordes, till skillnad från lärarintervjun, inte i direkt 

anslutning till lektionen utan ett par veckor efteråt. Anledningen till detta är att idén att 

utföra även elevintervjuer föddes under observationen och för att utföra dessa intervjuer 

krävs tillstånd av föräldrar, vilket erhållits genom brevutskick (se Bilaga C). Valet att 

utföra denna intervju som en gruppintervju gjordes för att skapa en miljö där eleverna 

känner sig trygga att tala. Eftersom eleverna inte är bekanta med mig sedan tidigare är 

det därför att föredra att de får föra ett samtal tillsammans med sina klasskompisar, där 

jag som intervjuare ger några guidande frågor (se intervjuguide Bilaga D) och de sedan 

får tala fritt. Av etiska skäl kunde samtalet inte spelas in, utan istället gjordes 

stödanteckningar under samtalets gång.  

 

Min roll i klassrummet är antingen deltagare-som-observatör, eller observatör-som-

deltagare (Bryman 2002:389). Det förstnämnda innebär att jag är som en vanlig 

deltagare och samspelar med personerna i deras naturliga miljö, men att personerna är 

medvetna om min roll som observatör. Det sistnämnda innebär att observatören främst 

observerar och utför intervjuer, men att deltagandet är begränsat. Jag skulle påstå att jag 

hamnar någonstans emellan dessa roller, men främst i kategorin deltagare-som-

observatör. Anledningen till att jag inte helt passar in i den rollen är att jag inte blir en 

helt naturlig del i klassrummet, då eleverna är medvetna om att jag är där för att 

observera. Jag utför inte någon egen undervisning, men har däremot fungerat som en 

”extra lärare” i klassrummet då eleverna behöver hjälp (vid enskilt arbete eller 

grupparbete). Detta har fungerat bra för mig, eftersom jag då får en möjlighet att 

observera hur eleverna arbetar och interagerar på ett mer naturligt sätt än om jag hade 

stått i ett hörn och fört anteckningar, eller endast fokuserat på att intervjua eleverna 

kring mitt tema. Detta minskar risken att min närvaro påverkar agerandet i klassrummet, 

även om det inte är helt fritt från påverkan.  

 

Den lärare som jag valt att följa har ofta, som han själv uttrycker det, ”extra personal” i 

klassrummet. Detta eftersom han ofta har lärarstudenter samt utbytesstudenter från 

universitetet som är med på hans lektioner. Detta är positivt för min undersökning 

eftersom både lärare och elever är vana vid att ha besökare i klassrummet, vilket gör att 

risken att min närvaro påverkar miljön minskar. Under den första observerade lektionen 

uttryckte läraren till och med att han var glad att jag var där, eftersom han inte haft 

studenter i klassrummet på ett tag och ”det känns mer naturligt” än när han är ensam 

med eleverna. I just det fallet gjorde alltså min närvaro att läraren kände sig mer i sitt 
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”rätta element” än om jag inte varit där. När det gäller frågan om observatören ska vara 

aktiv eller passiv skriver Bryman (2008:291f) att det finns situationer då deltagande är 

oundvikligt för observatören. Detta är fallet med min studie, då det skulle kännas 

onaturligt för samtliga parter om jag endast var där för att observera och inte kunde 

hjälpa eleverna med deras frågor. Då jag varit på skolan tidigare i andra sammanhang är 

det också naturligt både för mig som observatör/lärare och för eleverna att jag finns i 

klassrummet för att stötta då det behövs. Ett observationsschema (se Bilaga A) 

upprättades inför lektionerna, och det var sedan detta schema som blev underlag för de 

efterföljande samtalen med lärare och elever. Det hade varit att föredra om lektionen 

kunnat spelas in, men detta kunde av etiska skäl inte göras, utan istället gjordes 

stödanteckningar enligt observationsschemat.   

 

 

4.3 Metodkritik 
Urvalet till denna uppsats kan såklart ifrågasättas då man kan mena på att valet av en 

skola som är framstående i IKT-användning ger ett resultat som inte är representativt för 

många svenska skolor. Syftet med denna uppsats är att visa hur lärare själva ser på sin 

användning av interaktiva skrivtavlor. För att detta ska kännas relevant bör det alltså 

vara med lärare som är positivt inställda till interaktiva skrivtavlor och duktiga på att 

använda dem. Många lärare är tveksamma till användandet av tavlan, trots att deras 

klassrum är utrustade med dessa. Det skulle inte vara intressant information att 

undersöka hur dessa motiverar användningen, då det kanske troligtvis inte finns någon 

större motivation hos dessa. Meningen med en fallstudie är  inte att fallet som studeras 

ska kunna generaliseras till att gälla alla liknande fall (ibid 2008:77). Detta bör inte ses 

som ett typiskt fall, då det fortfarande finns många lärare som saknar erfarenhet av att 

använda interaktiva skrivtavlor. Istället bör det ses som ett exemplifierande fall, där jag 

studerar hur det ser ut på en skola där man sedan några år tillbaka infört interaktiva 

skrivtavlor i den dagliga undervsiningen (se Bryman 2008:78).  

 

 

4.4 Etiska överväganden 
Då studien har utförts som en kvalitativ studie där datainsamling skett genom intervjuer 

och observationer är det viktigt att jag som utfört studien haft ett visst etiskt 

förhållningssätt. Detta för att garantera alla deltagares trygghet. Det innebär att alla 

deltagare ställt upp frivilligt, och informerats om studiens övergripande syfte innan 

observationerna påbörjades. Deltagarna har haft möjlighet att under studien välja att 

avbryta sitt deltagande. Alla är garanterade anonymitet och det insamlade materialet har 

används endast till denna uppsats. Då studien utförts med unga elever har 

vårdnardshavare informerats kring studien genom ett missivbrev (se bilaga C). Genom 

att vårdnadshavare skrivit under och skickat tillbaka missivbrevet till skolan har de givit 

sitt tillstånd till att deras barn deltar i studien. I missivbrevet förklaras också dessa etiska 

riktlinjer.  
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5 Resultat 
Här redovisas resultatet ifrån de två klassrumsobservationerna, intervjun med läraren 

samt intervjun med tre elever. Resultaten kommer att redovisas i form av underrubriker 

som tar sin utgångspunkt i uppsatsens tre huvudsakliga frågeställningar. Resultatet är 

inte uppdelat efter de olika insamlingstillfällena utan detta kommer att redovisas under 

samma underrubriker.  

 

5.1 Den interaktiva skrivtavlan används i klassrummet 
Under den första lektionen användes tavlan främst av läraren och under den andra 

lektionen användes tavlan mest av elever. Det första som gjordes under båda lektionerna 

var att läraren startade tavlan och påkallade elevernas uppmärksamhet, för att sedan tala 

om vad som skulle ske under lektionen. I intervjun förklarar läraren att han brukar börja 

alla lektioner på det sättet. Han använder den interaktiva skrivtavlan i stort sett under 

alla sina lektioner. Eleverna i gruppintervjun berättar även att nästan alla deras lärare 

använder den interaktiva skrivtavlan varje dag, och att de flesta lektioner börjar med att 

läraren ber om elevernas uppmärksamhet för att visa något på tavlan. Under båda 

lektionerna var tavlan på under hela lektionen. Under den första lektionen fick eleverna 

vid ett tillfälle möjlighet att själva arbeta vid sina datorer och under den tiden visades 

instruktioner för uppgiften på tavlans skärm. Vid vissa tillfällen hade elever frågor som 

läraren besvarade genom att visa vid tavlan. Detta är också ett sätt att arbeta som både 

lärare och elever är vana vid och de berättar att tavlan ofta står på för att visa något, 

även när eleverna jobbar enskilt. ”På så vis kan jag snabbt använda tavlan som stöd för 

att besvara frågor från en eller flera elever” förklarar läraren. Under den andra lektionen 

användes tavlan aktivt hela tiden då hela lektionen ägnades åt presentationer.  

 

Under den andra lektionen använder eleverna själva den interaktiva skrivtavlan. De 

redovisar då de presentationer som de börjat förbereda under den första lektionen. När 

eleverna redovisade stod de bredvid tavlan och bläddrade mellan sina bilder genom att 

trycka direkt på den interaktiva skrivtavlan. På så vis behövde de inte vända sig ifrån 

publiken i klassrummet för att bläddra på datorn. När jag under intervjun frågar eleverna 

kring hur de själva får använda tavlan svarar de att presentationer som den jag 

observerade ”är typ det enda”. En annan elev svarar dock emot: ”Nä, ibland får vi gå 

fram till tavlan och upprepa det läraren gjort”. Läraren jag intervjuat säger däremot att 

han brukar låta sina elever använda tavlan på olika sätt. Ibland sker det så som eleverna 

beskriver, att de får gå fram och upprepa något. ”Men så måste man tänka på att 

använda smartboarden inte bara innebär att man står och trycker på skärmen”. På sina 

lektioner arbetar han gärna med program där eleverna kan koppla sina egna datorer eller 

telefoner till tavlan, och på så vis kan hela klassen delta i en aktivitet kring tavlan 

samtidigt. Som exempel på detta nämner han spelet Kahoot! vilket både han och flera 

av hans kollegor använder flitigt.  

 

Till en början använde läraren tavlan som stöd när han gav återkoppling på texter som 

eleverna skrivit. Han hade förberett en presentation i programmet Notebook där han 

visade vanliga fel som han upptäckt i elevernas texter. Han poängterade för eleverna hur 

viktigt det är att aldrig kopiera en text och använda som sin egen. När han gjorde detta 

använde han tavlan som ett visuellt stöd då han visade hur han kopierade en text från en 

sida, och sedan klistrade in den i ett dokument. Detta gjorde han genom att klicka direkt 

på tavlan. Sedan använde han bilderna i presentationen som ett stöd och ställer frågor 

till klassen som rör de olika misstagen som gjorts. Detta öppnar upp för en kort 
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diskussion i helklass om hur man bäst lär sig. Lärarna menar att den visuella aspekten är 

en av de stora fördelarna med att använda en interaktiv skrivtavla. ”Jag använder tavlan 

på det här viset för att förstärka det jag säger och för att fånga elevernas 

uppmärksamhet”. När jag ber eleverna berätta vad de tycker är bra med tavlan 

framhäver de också fördelarna med att göra presentationer på tavlarn. ”Det blir mer 

intressant att titta på” tycker en elev och en annan fyller i att ”om man bara står där är 

det ju inte så kul. Det är roligare med bilder”. De säger också att det kan vara lättare att 

följa med på lektionerna ibland, men att det också beror på situationen och på den 

undervisande läraren.  

 

Läraren hade även förberett en presentation i programmet Google presentation. Syftet 

med presentationen var att lära eleverna att göra sina egna presentationer. Han 

instruerade eleverna att gå in i den delade mapp de har i ”Edu-life”, vilket är en slags 

lärplattform där lärare och elever kan samla allt material från sina lektioner och dela det 

med varandra. Där hade läraren i förväg laddat upp presentationen som eleverna 

öppnade på sina egna datorer. Samtidigt visade läraren presentationen på tavlan, så att 

eleverna kunde följa med på två skärmar samtidigt. ”På så sätt kan eleverna anteckna 

direkt i presentationen, om det är något som jag säger som är av vikt att skriva ner” 

förklarar läraren sedan i intervju. Läraren visade också direkt på tavlan hur han gått till 

väga för att skapa sin presentation. Han visade saker som hur man lägger till en rubrik, 

hur man lägger till bilder och hur man gör en animation. Samtidigt som läraren 

instruerade eleverna genom att klicka på den interaktiva skrivtavlan, så härmade 

eleverna hans handlingar på sina egna datorer. Både läraren och eleverna uttrycker i 

intervjun att detta är ett bra sätt att arbeta på.  

 

5.2 Möjligheter och positiva aspekter  
När jag ber läraren beskriva vilka möjligheter han ser med interaktiva skrivtavlor är det 

första han säger att ”det finns en öppenhet med smartboards som är den största 

anledningen till att de är så användbara”. Han säger att tavlan är ju inte en nyhet längre, 

och att man därför inte borde fokusera på de tekniska aspekterna av tavlan, som till 

exempel touchfunktionen. Med öppenhet menar läraren att man med en interaktiv 

skrivtavla får tillgång till många olika lärresurser på samma plats. I och med att den är 

uppkopplad till internet finns en oändlighet med möjligheter, menar läraren. Han 

refererar till hur han under den första lektionen som observerades hade haft tavlan igång 

och kunde använda den då det behövdes för att svara på elevers frågor. Är det en fråga 

man som lärare inte har svar på, för man kan ju faktiskt omöjligt veta allting, så kan 

man tillsammans söka efter svar direkt på tavlan. När han beskriver tavlans öppenhet 

nämner läraren också något som han kallar för ”molnbaserad undervisning”. Han 

förklarar att i nästan alla ämnen har elever och lärare tillgång till delade mappar där de 

kan lägga ut uppgifter. På så vis har eleverna tillgång till uppgifterna var de än är; i 

datorn, surfplattan eller mobilen. De samlar alla sina texter och uppgifter i dessa mappar 

också, så att även läraren alltid kan komma åt dem. Det innebär att man slipper riskera 

att förlora arbeten. En annan aspekt av detta som läraren också framhäver som positiv är 

att lärarna kan följa elevernas arbeten och se alla ändringar som gjorts. Läraren är 

väldigt positivt inställd till att använda molnplattformar för att strukturera 

undervisningen i skolan. ”Detta skulle det behöva forskas mer i nu, det är dit vi är på 

väg” säger han. Läraren poängterar alltså att möjligheterna hos interaktiva skrivtavlor, 

precis som hos digitala undervisningsverktyg överlag, inte ligger i den tekniska biten av 

verktyget i sig, utan i tillgängligheten och det faktum att man genom internet öppnar 

upp för en hel värld av möjligheter.  
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När eleverna diskuterar möjligheterna med interaktiva skrivtavlor fokuserar de mer på 

den tekniska biten och att de tycker det är smidigt. De kommer dock, precis som läraren 

in på att det är bra för att man har tillgång till flera olika resurser, såsom internet, 

presentationer, videor, med mera, samlat på samma plats. De diskuterar också kring 

digital undervisning och kommer fram till att det bästa är att man har allting man 

behöver på sin dator. ”Man har ju alltid böckerna med sig. Och glömmer man datorn i 

skolan så ligger de ju på mobilen” säger en elev.  

 
Presentationerna som eleverna skapat och redovisar i helklass handlar om deras 

favoritrecept. Läraren har instruerat dem att göra presentationer som ska locka 

åskådarna till att vilja laga just deras recept. Presentationerna skall enligt instruktion 

innehålla både text och bild som förklarar vad receptet innehåller och hur man går till 

väga för att laga maträtten. I övrigt får eleverna fria händer när det gäller utförandet av 

presentationen. ”Jag visade ju eleverna hur man gör för att till exempel lägga till text, 

bild och animeringar, men det var upp till dem själva att bestämma hur de ville göra sin 

presentation” förklarar läraren. När eleverna visade upp sina presentationer innehöll de 

bland annat bilder, text, filmer, och ljudklipp. De hade använt sig av både färger, former 

och rörelser Efter lektionen var läraren väldigt nöjd med hur lektionen hade gått och 

imponerad av elevernas presentationer. Han tyckte att deras presentationer visade 

tydligt att eleverna förstått vad uppgiften gått ut på och att de tagit den på allvar. Han 

berättar att de som valt att göra instruktionsvideos till sin presentation har tagit 

initiativet till det själva, och att de skapat filmerna hemma på sin fritid, då det inte 

funnits någon möjlighet till att filma i skolan.  ”De tyckte nog att det var en rolig 

uppgift och det var därför de blev så motiverade” tror läraren. Han tror också att det kan 

bero på att eleverna blivit inspirerade av till exempel bloggar och videoklipp. Unga idag 

omges av bloggar, Facebook, Instagram och andra sidor som går ut på att 

”marknadsföra” sig själv, och läraren tänker att det kan vara anledningen till att 

elevernas presentationer blev så bra i den mening att de var trevliga för publiken att titta 

på. Läraren förklarar vidare att han självklart inte betygsätter presentationerna i sig, utan 

det är ju elevernas engelska som skall bedömas, och en bra presentation betyder inte 

nödvändigtvis att man använder språket på en högre nivå. Däremot tror han att elever 

lär sig och utvecklas mer om de finner uppgifterna roliga, meningsfulla och 

motiverande, vilket han tror att de lyckats med den här gången av resultatet att döma. 

När det kommer till elevernas ämneskunskaper säger läraren att han inte sett någon 

skillnad på elevernas betyg sedan han började undervisa med interaktiva skrivtavlor. 

”Fast vad menar man med resultat? Goda resultat är ju mer än bara högre betyg. Man 

måste se till helheten i undervisningen.” 

 

Under gruppintervjun ber jag eleverna berätta om sina presentationer, hur de gått till 

väga och var de fått inspiration ifrån. Eleverna anser att de fått tydliga instruktioner av 

läraren kring hur presentationen skulle vara upplagd, och att de utgått ifrån det.  De tror 

att slutresultatet blivit bra eftersom de lagt ner mycket tid på att testa sig fram när det 

gäller bilder, färger, typsnitt och så vidare. En av eleverna i intervjun hade valt att göra 

en instruktionsvideo som visar hur man bakar chokladmuffins. Hon förklarar att hon 

gjorde det för att hon helt enkelt tycker att det är roligt att spela in och redigera 

videoklipp, och att hon sysslar mycket med det hemma. Även de andra eleverna säger 

att de ibland filmar och redigerar klipp på fritiden. Däremot brukar de inte få göra 

sådant i skolan, åtminstone inte särskilt ofta. De tittar mycket på klipp på till exempel 

Youtube på fritiden och hämtar därifrån inspiration till att göra sina egna videos. Just 

matlagningsvideos är inget som någon av dem brukar titta på, utan när det gäller 

instruktionsvideos så är det oftast sådant som har med skönhet att göra. Den typen av 
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klipp gav dem inspiration för hur deras presentationer skulle se ut.  De tyckte alla tre att 

uppgiften varit väldigt rolig. En av dem säger att det var roligt för att det är kul att 

presentera för klassen och en annan tyckte att det var särskilt roligt att göra själva 

presentationen. ”Det är roligare att få göra något annorlunda än att bara skriva på ett 

papper eller så”, säger eleven och en av de andra fyller i att ”man blir mer motiverad när 

det är roligt”. De funderar över om man blir mer motiverad för att man använder 

datorer. En av eleverna säger att man blir mer kreativ om man får möjlighet att välja 

själv hur man ska göra (till exempel när man skapar en presentation). ”Annars hade man 

kunnat klippa och klistra, då blir man också kreativ, men det får man ju inte göra varje 

lektion” säger eleven. En annan elev instämmer och säger att med datorn så har man ju 

större möjlighet att använda den kreativa sidan oftare.  

 

 

5.3 Problem och negativa aspekter 
Under den andra lektionen observerades några tekniska problem med tavlan då eleverna 

skulle redovisa. Detta berodde främst på att eleverna inte visste vilka inställningar de 

behövde ha på datorn då de visade sina presentationer på den interaktiva skrivtavlan. 

Läraren instruerade eleverna genom att visa hur han själv väljer inställningar när han 

kopplar i sin dator i början av lektionen. Under den första elevredovisningen assisterar 

läraren genom att ge instruktioner ifrån sin plats längst bak i klassrummet. Under senare 

presentationer låter dock läraren bli att instruera kring tekniken, utan låter istället 

eleverna hjälpa varandra. ”Jag instruerar en gång och sedan får eleverna lösa det själva. 

Det är alltid någon som snappat upp hur man gör, och då får eleverna möjlighet att 

hjälpa varandra” förklarar han.  Han anser att det är viktigt att låta eleverna lösa de 

tekniska problemen själva, även om det tar lite tid ifrån lektionen, eftersom de på så vis 

lär sig och blir säkrare med hur man använder den. När jag frågar eleverna om problem 

kring tavlan svarar de att det inte blir så mycket tekniska problem med tavlan, och 

nästan aldrig så att det stör lektionerna.  

 

Under intervjun med eleverna väljer de istället att lyfta negativa aspekter av att 

skolarbetet kretsat kring än skärm, snarare än att diskutera tekniska problem. De berättar 

att de ibland får ont i huvudet, speciellt om man sitter långt fram i klassrummet. En av 

eleverna berättar om en lång lektion då de använt tavlan under hela lektionen:  

 

Jag satt längst fram under en två timmars lektion och jag hade jätteont i 

huvudet för den var så himla stark och så satt man där och stirrade in i 

den. Det var inte så skönt för ögonen. 

 

Eleverna funderar en stund över om det går att undvika dessa problem och säger att 

först och främst så borde man sänka ljusstyrkan på skärmen. De berättar också att de 

pratat med sina lärare om detta och att lärarna lovat att sänka ljusstyrkan när det blir 

jobbigt. De kommer också fram till att det skulle vara bättre om man möblerade om i 

klassrummet så att bänkarna står längre ifrån skärmen, men att detta är svårt eftersom de 

har så pass små klassrum. Detta problem tar även läraren upp och berättar att de 

diskuterat mycket på skolan hur man ska möblera sina klassrum för att anpassa sig efter 

det digitala arbetssättet. Han säger att det finns många alternativ och förslag på hur man 

kan möblera ett sådant klassrum, men att det stora problemet för dem på skolan är just 

att deras klassrum är för små för att möblera om.  
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När eleverna får en stund av lektionen att arbeta enskilt går jag runt i klassrummet för 

att se vad eleverna gör. Jag observerar då att samtliga elever arbetar med det som 

läraren instruerat dem att göra. Under intervjun berättar läraren att han tycker att 

eleverna är duktiga på att göra det de ska, men att det såklart ändå händer att eleverna 

använder tiden vid datorerna till att göra annat än det de ska. Han tycker att detta 

problem är störst när eleverna är nya på skolan, men att det minskar i takt med att de 

vänjer sig vid arbetssättet. Eleverna berättar att de tycker att det är väldigt vanligt att 

elever inte gör vad de ska när läraren inte ser. De säger att det är ganska enkelt att dölja 

vad man gör på datorn för läraren. ”Men det är ju deras eget problem, det är ju de som 

inte lär sig” säger en av eleverna, och syftar på klasskamrater som ofta missbrukar tiden 

vid datorn. Läraren jag intervjuat säger å andra sidan att även om man inte kan se alla 

elevers skärmar hela tiden så märker man ofta om någon gör något annat än det de ska. 

Efter lektionen visar han mig också det program som de använder för att skapa sina 

presentationer. Eftersom eleverna delar alla dokument med läraren kan han gå in och 

titta på vad eleverna gjort. Han kan också se ändringar som eleverna gjort och när de 

gjort det. Detta kan han göra både efter lektionen och i realtid. ”På så sätt kan jag ju 

faktiskt se precis vad eleverna gjort under lektionen, även om jag inte kan se deras 

skärm”.  
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6 Analys 
 

Här kommer resultatet att analyseras i relation till den tidigare forskning som redogjorts 

för under kapitel 1-2. Analysen redogörs för med hjälp av samma underrubriker som 

resultatet i kapitel 4.  

 

6.1 Den interaktiva skrivtavlan används i klassrummet 
I observationerna får jag se både lärare och elever använda den interaktiva skrivtavlan i 

klassrummet. I gruppintervjun med eleverna framkommer att de anser att det mestadels 

är läraren som använder tavlan och att det i de fall elever får använda den oftast sker 

genom att de redovisar presentationer så som de gjorde under lektionen som 

observerades. Lärarens svar är dock annorlunda, då han menar att han ofta låter eleverna 

använda tavlan. En anledning till att svaren går isär kan vara att läraren och eleverna 

tolkar begreppet ”användning” olika. Läraren syftar även till tillfällen då eleverna 

använder tavlan tillsammans genom att sammankoppla den med sina datorer, 

surfplattor, eller mobiler. Det är möjligt att eleverna tolkar begreppet ”användning” att 

endast syfta till när de står vid tavlan och fysiskt rör vid den, och att det är därför lärares 

och elevers svar skiljer sig åt. Det läraren refererar till är vad Cutrim Schmidt och 

Whyte (2014) kallar ”enhanced interactivity”, vilket är den högsta nivån av 

interaktivitet att nå tillsammans med en interaktiv skrivtavla. Att läraren tolkar 

begreppet användning på det här sättet kan ses som ett tecken på att han är mycket van 

vid att använda den interaktiva skrivtavlan.   

 

Under observationerna används tavlan som ett presentationsverktyg av både lärare och 

elever. Läraren använde den även som ett visuellt stöd under genomgång, vilket han 

själv förklarade att han gjorde för att förstärka det han sade.  Enligt Slay, Siebörger och 

Hodgkinson-Williams (2008) lyfts ofta den visuella aspekten fram som särskilt positivt 

med tavlan, vilket också är fallet i min studie. Läraren menar att han kan förstärka sin 

föreläsning genom att använda presentationsfunktionen av den interaktiva skrivtavlan. 

Eleverna i sin tur säger att det gör föreläsningen roligare och mer intressant. Slay, 

Siebörger och Hodgkinson-Williams (2008) skriver också att det är i synnerhet om 

elever själva får möjlighet att använda tavlan som den kan underlätta lärprocessen. 

Under lektionerna använder både lärare och elever tavlan med flyt, som ett stöd för 

lärande.  

 

VonSchantz-Lundgren & Lundgren (2008) skriver att elever behöver stöd för att 

utveckla litterata färdigheter när de använder digitala medier. Enligt Dudeney, Hockly 

och Pegrum (2013) så bör skolan integrera digitala resurser i den dagliga 

undervisningen för att eleverna på så vis ska kunna utveckla de färdigheter som behövs. 

Lärare och elever berättar i intervjuerna att interaktiva skrivtavlor, tillsammans med 

annan teknologi, används under de allra flesta av deras lektioner. I enlighet med 

Dudeney, Hockly och Pegrums påstående så borde eleverna på den skola där studien 

utfördes därför ha goda möjligheter att utveckla dessa färdigheter. Läraren i intervjun 

uttryckte att han var mycket imponerad av elevernas presentationer och att han även var 

något förvånad över att de utfört uppgiften så väl. En anledning till att eleverna 

genomfört uppgiften på ett så bra sätt skulle kunna vara just att de använder digitala 

resurser dagligen och därför inte bara är vana vid hur man använder dem rent allmänt, 

utan också vet hur de skall utnyttja resurserna på ett lämpligt sätt för att lyckas med sina 

skoluppgifter.  
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Uppgiften som eleverna hade att utföra under de observerade lektionerna bestod i att 

skapa och framföra presentationer på den interaktiva skrivtavlan. Presentationerna 

skulle handla om elevernas favoritrecept och locka publiken till att vilja laga receptet. 

Genom uppgiften fick eleverna träna på hur man skriver och förklarar recept på 

engelska samt träna på att framföra en muntlig presentation i engelska. Detta fick de 

göra genom att själva skapa sina presentationer. Enligt Säljö (2005) skapar människor 

tack vare de nya medierna mening och innebörd genom att skapa snarare än genom att 

återge. Uppgiften i studien går att tolka just som att eleverna får möjlighet att lära sig 

genom att skapa. Eleverna berättar att för att skapa sina presentationer hade de provat 

sig fram med olika tekniker, olika färger och typsnitt. Några av eleverna hade gjort 

instruktionsfilmer, och i intervjun förklarar en av dem att hon gjort det därför att hon 

brukar skapa filmer hemma på sin fritid. Eleverna fick alltså möjlighet att själva välja 

tillvägagångssätt och valde då sådant som de kände sig trygga och bekväma med. Man 

kan se det som att det gav dem en möjlighet att kombinera sina fritidsintressen med 

skolarbetet.  Detta kan kopplas till vad VonSchantz-Lundgren och Lundgren (2008) 

skriver om att gränserna mellan skola och fritid suddas ut. Eleverna berättar att det är 

smidigt att alltid kunna ha sina skoluppgifter med sig i datorn eller mobilen var man än 

är någonstans, något som även läraren framhäver. Eleverna använder teknik dagligen 

under både sin skoltid och sin fritid, och att skolarbetet alltid finns tillgängligt på ett 

annat sätt än tidigare.  

 

 

6.2 Möjligheter och positiva aspekter  
Resultaten av min studie tydliggör att när man studerar interaktiva skrivtavlor är det inte 

endast tavlan i sig som är det intressanta att studera. Läraren nämner i intervjun att 

användning av tavlan syftar på mer än att själv röra vid den. Det som gör interaktiva 

skrivtavlor till en så användbar resurs och tillika intressant att studera är att de är mer än 

bara ett verktyg, då de rymmer en oändlighet av resurser. Ett exempel på en sådan 

resurs är den digitala lärplattformen EduLife, vilken läraren visar mig efter den första 

lektionen. Där har läraren delade mappar med sina elever och förutom att lägga upp 

läxor och uppgifter åt eleverna så kan han där också ta del av elevernas uppgifter och 

följa deras arbetsförlopp. Denna lärplattform används också ihop med den interaktiva 

skrivtavlan, och under lektionen använder läraren plattformen för att eleverna skall 

kunna följa med i presentationen både på tavlan och på sina egna datorer samtidigt. 

Läraren beskriver detta som tavlans ”öppenhet”. Lindenius(2012) uttrycker att nya 

tekniker är en förlängning av människans mentala jag, vilket syftar till funktionen att till 

exempel kunna göra internetsökningar, minnesanteckningar och så vidare. En interaktiv 

skrivtavla är, till skillnad från en vanlig whiteboard, precis som Lindenius beskriver en 

förlängning av människans mentala jag, i och med att den fungerar precis som en dator, 

surfplatta eller smartphone när det kommer till tillgängligheten till internet. Till skillnad 

från en vanlig projektorskärm erbjuder dock den interaktiva skrivtavlan möjligheten att 

direkt skriva på och göra anteckningar som både elever och lärare har möjlighet att både 

göra och läsa. Detta skulle kunna ses som att den interaktiva skrivtavlan blir en 

förlängning av både ens mentala och ens fysiska jag. Betcher & Lee (2009) skriver att 

det som gör interaktiva skrivtavlor till ett revolutionerande verktyg är deras möjlighet 

att samla flera olika undervisningsverktyg på samma plats. De kallar detta för att tavlan 

kan användas som en ”digital hub”. Det tycks vara detta som läraren i intervjun 

beskriver som den interaktiva tavlans öppenhet. Detta är vad han uttrycker är det stora 

möjligheten hos interaktiva skrivtavlor. VonSchantz-Lundgren och Lundgren (2008:88) 

skriver även att dagens teknik ställer krav på att lärare har en mer flexibel inställning till 
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undervisning. Läraren i studien ser tavlans öppenhet som en möjlighet att vara flexibel, 

snarare än som ett krav.  

 

En annan positiv aspekt framkom då eleverna redovisade sina presentationer. Läraren 

var själv mycket imponerad och även eleverna var nöjda med vad de åstadkommit. Det 

var speciellt lärarens funderingar kring hur eleverna valt att utforma sina presentationer 

som gjorde att jag valde att även intervjua elever. Läraren trodde att anledningen till att 

presentationerna blivit så pass bra var att eleverna hade tyckt att uppgiften varit rolig 

och därför känt sig motiverade att utföra den så bra som möjligt. Detta ville jag ha svar 

på genom att utföra en gruppintervju med elever. I elevintervjun framkom att eleverna 

faktiskt känt sig extra motiverade, då de ansåg att uppgiften varit rolig och att de fått en 

möjlighet att vara kreativa. Eleverna i denna studie framhäver att det är roligt då de får 

vara kreativa. De menar att om man har roligt i skolan blir man mer motiverad att lära 

sig, och menar då på att det med datorer finns möjlighet att göra sådant om är roligt. 

Detta resultat stämmer överens med VonSchantz-Lundgren & Lundgrens studie, vilken 

visade att elever fick högre motivation och intresse för sina studier genom 1-till-1-

satsningar. Även projektet NordicSMART (Sofkova Hashemi 2011) visade att 

interaktiva skrivtavlor stärker elevers motivation.  

  

Hylén menar att anledningen till att eleverna blir mer motiverade av att använda digitala 

lärverktyg är att de är bekväma med att använda dessa, eftersom det knyter an till 

elevernas vardagsliv. Eleverna i intervjun berättar att de använder datorer mycket 

hemma. Genom uppgiften att skapa presentationer fick eleverna en del frihet att själva 

välja vilka tekniker de skulle använda. En av eleverna i intervjun valde att använda 

möjligheten att skapa en film, då det är något hon själv tyckte var roligt och även var 

van vid att göra sedan tidigare, då det är något hon brukar göra på sin fritid. Eftersom 

det inte fanns tid att göra detta i skolan hade hon gjort det hemma. Utifrån de svar jag 

fick under elevintervjun anser jag mig kunna svara att anledningen till att eleverna 

lyckats så bra med uppgiften var just för att de känt sig motiverade att göra den. 

Motivationen verkar främst komma från att eleverna själva tyckte att det var roligt att 

göra. Svaren stämmer även väl överens med Hyléns teori: eleverna använde sig av 

tekniker som de även använder på sin fritid och är bekväma med; eleverna hade hög 

motivation till att utföra uppgiften. Trots att resultatet pekar på att eleverna är mer 

motiverade så finns det ingenting som talar för att det stärker elevernas lärande. Läraren 

förklarar att han inte sett någon förändring på betygen sedan han började undervisa med 

interaktiva skrivtavlor. Att elevernas motivation ökar är alltså ingen garant för att 

elevernas ämneskunskaper stärks.  

 

Enligt skollagen är det skolans uppgift att stimulera elevernas kreativitet, vilket läraren i 

studien tycks ha lyckats med. Eleverna tog egna initiativ och prövade sig fram för att få 

så bra presentationer som möjligt, vilket är precis vad skolan skall verka för. Genom 

presentationsverktyget som tavlan erbjuder finns många möjligheter att just prova sig 

fram. Eleverna hade utformat sina presentationer på olika sätt och själva valt ett sådant 

utförande som passar just dem. Det är också rimligt att anta att det är denna 

valmöjlighet och tillfälle att vara kreativa som gör att eleverna tycker att det är roligt, 

och därmed också får ökad motivation. Man kan alltså säga att det inte är tekniken i sig 

som motiverar eleverna, utan tillgängligheten hos den, och de möjligheter som den 

erbjuder.  
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6.3 Problem och negativa aspekter 
I tidigare forskning framhävs ofta tekniska problem som en negativ aspekt av 

interaktiva skrivtavlor. DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010:261) menar att det är 

viktigt att klassrummet är utrustad med en vanlig skrivtavla i de fall då teknologin 

sviker. I det klassrum där jag utfört min studie finns ingen vanlig skrivtavla utan endast 

den interaktiva skrivtavlan. Varken lärare eller elever anser dock att det är ett särskilt 

vanligt bekymmer att tekniken strular på deras skola. De tekniska problem som 

observerades under lektionerna rörde sig om felaktiga inställningar då dator och 

skrivtavla kopplades ihop och detta skedde då eleverna skulle använda tavlan för sina 

presentationer. Läraren verkade utnyttja detta tillfälle som ett lärtillfälle, då eleverna 

fick möjlighet att hjälpa varandra. Min studie visar alltså att tekniska problem faktiskt är 

ett väldigt litet problem när man talar om negativa aspekter av interaktiva skrivtavlor, 

eller annan teknik i skolan. Eftersom studien är utförd på en skola där den mesta 

undervisningen är digital hade man kunnat vänta sig att problem med tekniken skulle 

vara ett större bekymmer än det alltså faktiskt är.  

 

En annan negativ aspekt när man talar om digital undervisning är huruvida eleverna 

missbrukar tekniken. Eftersom tekniken som tidigare nämnts suddar ut gränserna mellan 

skola och fritid kan det bli ett problem att eleverna inte ägnar sig åt skolarbete. Under 

lektionen då eleverna arbetade självständigt observerades att samtliga elever i 

klassrummet ägnade sig åt uppgiften. Läraren tror i intervjun att missbruk av datorer 

inte är ett problem i och med att eleverna blivit vana vid detta sätt att arbeta i skolan. 

Eleverna i gruppintervjun säger dock tvärtom och menar att det är mycket vanligt att 

elever inte gör vad de ska på lektioner. De säger att detta beror på att läraren inte kan se 

skärmen hela tiden, och att det därför är lätt att dölja vad man gör. Missbruk av tekniken 

verkar alltså, om man ska tro eleverna, vara ett mycket större problem i den digitala 

skolan än tekniska problem. Detta problem borde dock kunna undgås genom att 

eleverna delar sitt arbete med läraren genom till exempel den lärplattform, EduLife, som 

läraren visade mig. Där kan läraren följa alla förändringar som eleven gjort och på så vis 

upptäcka om någon inte gör vad de ska under lektionerna. Han kan även följa eleverna i 

realtid och alltså se det de gör utan att titta på deras egen skärm. Eleverna tror dock inte 

att lärare utnyttjar den möjligheten särskilt ofta.  

 

Vad som var något oväntat då jag bad eleverna diskutera problem med interaktiva 

skrivtavlor var att de tog upp att det största problemet är att man lätt får huvudvärk av 

att titta på skärmen. Detta var en intressant aspekt, då ingen av den tidigare forskning 

som tagits upp i denna uppsats verkar diskutera fysiska problem av att använda digital 

teknik i skolan. Inte heller läraren nämner detta som ett stort problem i intervjun, men 

han tar dock upp att deras klassrum skulle behöva möbleras om för att anpassas efter 

den interaktiva skrivtavlan. Eleverna nämner att de talat med lärarna om det, men att det 

största problemet är att deras klassrum egentligen är för små för att ommöblering skulle 

kunna göra skillnad. Resultaten av studien visar alltså att den största utmaningen för den 

digitala skolan ligger i att anpassa klassrummen för att eleverna ska slippa problem som 

till exempel huvudvärk.  

 

  

6.4 . Sammanfattning av resultat och analys i förhållande till 
syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen har varit att skildra hur lärare och elever ser på 

användningen av interaktiva skrivtavlor i undervisning och att visa på hur de 
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argumenterar för användningen av interaktiva skrivtavlor i skolan. Som stöd för att 

lyckats med detta har jag utgått ifrån tre huvudsakliga frågeställningar. Den första av 

dessa lyder: ”Hur används den interaktiva skrivtavlan i klassrummet?” Studien har visat 

att den interaktiva skrivtavlan används av både lärare och elever, främst som ett 

presentationsverktyg eller som ett visuellt stöd vid redovisningar. Läraren tar i intervjun 

upp att begreppet ”användning” när det kommer till en interaktiv skrivtavla syftar till 

mer än fysisk användning.  

Den andra frågeställningen löd: ”Vilka problem och vilka möjligheter ser den vana 

läraren hos interaktiva skrivtavlor?”. Läraren tar i intervjun upp att den största 

möjligheten är att interaktiva skrivtavlor erbjuder en öppenhet, i och med att de fungerar 

som en digital samlingsplats. När det kommer till problem nämner läraren att det finns 

vissa problem med att elever missbrukar tekniken, men att detta är lätt att upptäcka. Han 

nämner det också som ett problem att klassrummen skulle behöva möbleras om för att 

anpassas till den interaktiva skrivtavlan, men att denna möjlighet inte finns på grund av 

begränsat utrymme.  

Uppsatsens tredje och sista frågeställning löd: ”Vilka problem och möjligheter ser 

elever med interaktiva skrivtavlor?”. Enligt eleverna är den mest positiva aspekten att 

tavlorna gör undervisningen roligare och mer intressant. Studien visade också att 

eleverna var mycket motiverade och fick utlopp för kreativitet då de fick möjlighet att 

göra en presentation ihop med en interaktiv skrivtavla. Det största problemet med 

interaktiva skrivtavlor är enligt eleverna att de får huvudvärk av att titta på skärmen. 

Även de säger att de skulle önska att det gick att möblera om, men att deras klassrum är 

för små.  
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  
Under min studie har jag flera olika data insamlat under olika tillfällen. Detta 

tillvägagångssätt kan ses som något problematiskt. Studien utformades på detta vis för 

att passa läraren och hans schema. Valet av metod förändrades något mitt i studien, då 

jag ville få med elevernas perspektiv efter att ha sett deras presentationer. Det är möjligt 

att jag på grund av detta redan innan elevintervjun haft förväntningar på deras svar, 

utifrån det jag observerat och på så vis finns riskerat att ha ”manipulerat” intervjun efter 

mina egna förväntningar. Denna risk kan dock ha reducerats något av att intervjun 

genomfördes som en gruppintervju där eleverna talade ganska fritt med stöd av 

varandra, snarare än med stöd av mig som intervjuare.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Under detta avsnitt diskuterar jag resultaten i en vidare mening, utifrån de aspekter som 

jag funnit mest intressanta.  

 
7.2.1 Ökar motivation och kreativitet 

Att observera elevernas presentationer var mycket intressant. Det var inte att se eleverna 

använda tavlan som var intressant i sig, utan hur de valt att utforma sina presentationer. 

Eleverna säger att de känt sig motiverade till uppgiften och att detta berodde på att det 

var en rolig uppgift. Exakt varför just denna uppgift tilltalade eleverna så har jag inte 

svar på, mer än att de tyckte det var roligt att få skapa sina presentationer och visa dem 

för varandra. Med hänsyn taget till att flera elever valt att lägga sin fritid på att skapa 

material till sina presentationer är mitt förslag att eleverna uppfattade uppgiften som 

rolig just därför att de kunde relatera den till sina fritidsintressen. Att gränserna mellan 

skola och fritid suddas ut ses som en utmaning för skolan och ställer krav på mer 

flexibla lärare. Att döma från resultatet av min studie skulle jag vilja påstå att det också 

är möjligt att de utsuddade gränserna också leder till mer motiverade elever. När 

eleverna i studien fick fria händer att utforma presentationer valde de sådana metoder 

som de var bekväma med ifrån sin fritid, och resultatet blev att de uppfattade uppgiften 

som rolig och motiverande. Det kan dock också vara värt att diskutera effekterna i form 

av resultat. Även om studien visar elever som är motiverade och tycker skoluppgiften är 

rolig, så nämner också läraren att han inte sett någon skillnad på elevernas betyg. Om 

man förväntar sig att den interaktiva skrivtavlan skall revolutionera undervisningen på 

så sätt att det stärker elevernas lärande och på sikt också höjer betygen så kommer man 

kanske bli besviken. När man talar om resultat måste man dock, precis som läraren i 

intervjun säger, se till mer än bara betyg. Ett lärhjälpmedel är inte nödvändigtvis till för 

att förbättra resultaten i skolan, utan för att förenkla eller förändra undervisningen för 

lärare och elever. Lärarna och eleverna i denna studie ser många positiva aspekter med 

att använda interaktiva skrivtavlor i sin undervisning.  

 
7.2.2 Mer än bara ett verktyg 

Något som är intressant att diskutera när det kommer till den interaktiva skrivtavlan som 

ett digitalt lärhälpmedel är att den är mer än bara ett verktyg. Precis som tidigare 

forskning, såväl som läraren i intervjun framhäver så fungerar den interaktiva 

skrivtavlan som en digital samlingsplats. Den kan användas ihop med flera olika 

resurser så som lärplattformar, hemsidor, böcker, etcetera. Vissa program tillåter även 

eleverna att alla använda tavlan samtidigt, vilket är en ganska unik möjlighet för en 
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sådan resurs. Det visar på att det revolutionerande med en interaktiv skrivtavla inte är 

just verktyget i sig; en projektorskärm med touch- och skrivfunktion. Det som gör 

interaktiva skrivtavlor till ett, i mångas ögon, så användbart verktyg är de möjligheter de 

erbjuder i form av olika program. Tavlan är i sig mer än bara ett instrument då den 

rymmer en hel världsbild.  

 
7.2.3 Kravet på en ny sorts klassrum 

Tidigare forskning fastställer att dagens undervisningsformer som integrerar teknik och 

digitala medier ställer krav på mer flexibla lärare med en ny pedagogisk approach. I den 

här studien framgår också att användningen av interaktiva skrivtavlor också ställer krav 

på en ny sorts klassrum. Det som framkommer som det största problemet med 

interaktiva skrivtavlor är att elever får problem av att dagligen titta på en skärm. 

Klassrummen på skolan i studien är för små för att göra något åt det här problemet, då 

bänkarna behöver flyttas längre bak. Detta betyder att om undervisning i framtiden 

kommer att innebära användning av interaktiva skrivtavlor måste även klassrummen 

förändras. De bör vara utformade på ett sådant sätt att alla elever sitter på ett bekvämt 

avstånd men med bra uppsikt över skärmen. En ny utmaning för framtidens skola är 

alltså att anpassa skolan fysiskt efter de digitala hjälpmedel som finns.  

 

 
7.2.4 Framtida forskning 

Då denna studie endast utgått ifrån en lärare på en skola, skulle det vara intressant att 

utföra liknande studier i större utsträckning. Studier som skulle kunna vara intressanta 

att utföra, sett ifrån resultatet av denna uppsats kan vara sådana som berör elevers 

motivation. Eftersom denna studie visade elever som kände sig motiverade av att 

använda interaktiva skrivtavlor vore det intressant att forska i orsakerna till att digital 

undervisning höjer elevers motivation. Eftersom denna studie utgått från en skola där 

elever och lärare är vana vid användning av interaktiva skrivtavlor och använder dem 

med en hög nivå av interaktivitet skulle det också kunna vara intressant att se huruvida 

motivationen hos elever är relaterat till lärarens/skolans vana vid att integrera digitala 

medier i undervisningen och i så fall till vilken grad detta sker. De fysiska problemen 

som interaktiva skrivtavlor medför vore också intressant att forska i en större 

utsträckning, för att kunna få en bättre bild av hur framtidens skola kan behöva anpassas 

(fysiskt) efter tekniken.  

 

7.3 Sammanfattande avslutande reflektion 
Kort sammanfattat kan jag se tre huvudsakliga fynd som hittats genom min studie. Det 

första är att användning av interaktiva skrivtavlor hjälper till att öka elevers motivation 

till skolan och att eleverna får utlopp för sin kreativitet. För det andra har studien visat 

att en interaktiv skrivtavla inte bör ses bara som ett instrument, utan att fördelarna med 

interaktiva skrivtavlor ligger i det mycket breda användningsområde och den 

”öppenhet” som de erbjuder. Det tredje jag upptäckt genom min studie är att de största 

problemen med interaktiva skrivtavlor inte verkar ligga i tekniken i sig, utan i de fysiska 

problem som kan drabba elever och lärare som använder tavlan dagligen. Jag anser att 

resultatet av studien visar många fördelar med att använda interaktiva skrivtavlor. Den 

tekniska utvecklingen, både i skolan och i samhället i allmänhet, visar att framtidens 

klassrum med stor sannolikhet kommer att vara utrustade med interaktiva skrivtavlor, 

eller liknande verktyg. Därför krävs det mer forskning om dessa verktyg samt att lärare 

och skolor anpassar sig efter denna utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga A Observationsmall 

Observationsunderlag. Lektion nr:  
Datum:   Lärare:  Ämne/Årskurs:  

  

 Beskrivning av aktivitet  Beskrivning av 

aktiviteten/kommunikationen I 

klassrummet 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide lärarintervju 
 

Underlag för intervju 
 

Om smartboardanvändning: 

1. Kan du berätta lite om hur ni (du) arbetar med digitala verktyg på skolan.  

2. Hur länge har du använt Smartboards i din undervisning?  

3. Använder du dessa verktyg varje dag?  

4. Hur började du använda Smartboards? Varför?  

5. Kan du beskriva hur din undervisning har förändrats sedan dess? ( tänker du 

annorlunda när du planerar lektioner?)  

6. Hur kommer det sig att du (fortfarande) väljer att använda Smartboards/digitala 

verktyg i din dagliga undervisning?  

7. Vad ser du för möjligheter med just Smartboards?  

8. Vad är de största problemen?  

9. Tror du att det är större fördelar för elever än för lärare? Eller tvärtom?  

10. Tror du att alla elever drar samma nytta eller kan det finas de som 

gynnas/missgynnas? 

11. Upplever du att studieresultat har förändrats? 

12. Varför tror du att så många lärare är negativt inställda till att använda digitala 

verktyg i sin undervisning?  

Lektionen: 

13. Berätta vad som var syftet med lektionen jag just deltog vid.  

14. Berätta om den aktiviteten  

15. Berätta om … (något som uppmärksammades under lektionen).  

  



  
 

III 

Bilaga C Missivbrev 

 

Missivbrev 

 

Hej!  

Mitt namn är Jasmine Nordqvist och jag är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag söker ert medgivande för om ert barn kan delta i en undersökning för ett 

självständigt som jag skriver nu under min sista termin på utbildningen.  

 

 

Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka hur lärare och elever använder Den 

interaktiva skrivtavla (Smart-board) som skolans klassrum är utrustade med, samt hur 

de ser på användandet av sådana verktyg. För att undersöka detta vill jag genomföra en 

intervju med en grupp elever, och skulle vara tacksam om jag får ta del av ert barns 

uppfattningar. 

 

I min studie följer jag givetvis de forskningsetiska principerna. Detta innebär att: 

 

 Alla deltagare i studien är garanterade anonymitet och det kommer inte att 

framgå vilken skola eller stad som studien gjorts på. Jag som genomför studien 

har tystnadsplikt. 

 Deltagandet i studien är frivilligt. När som helst under studiens gång är det 

frivilligt att avbryta sitt deltagande. Detta gäller både vårdnadshavare och barn. 

 Materialet som samlas in (svaren som kommer genom intervjun) kommer enbart 

att användas i denna studie. Det får inte användas i något annat syfte. 

 

För att ert barn ska kunna delta i denna studie behöver jag att ni som 

vårdnadshavare skriver under detta brev. 

 

 

Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i studien: 

 

 

……………………………………………………..       ………………………… 

Vårdnadshavares underskrift                       Datum                    Barnets namn 

 

 

Om ni har några frågor kring studien är ni välkomna att kontakta mig eller 

studiens handledare via mail: 

 

Jasmine Nordqvist, jn222by@student.lnu.se> 

 

Handledare för studien är Anja Kraus, anja.kraus@lnu.se 

Kursansvarig lärare är Tobias Bromander, Linnéuniversitetet 

 

 

Med vänliga hälsningar Jasmine Nordqvist 

  

mailto:jn222by@student.lnu.se
mailto:anja.kraus@lnu.se


  
 

IV 

Bilaga D Intervjuguide elevintervju  
 

 

Lektionen/presentationen: 

16. Jag deltog vid er redovisning i engelska, där ni hade gjort presentationer. Kan ni 

beskriva lite hur ni gjorde presentationerna?  

17. Hur bestämde ni er för hur er presentation skulle se ut (med bilder, videoklipp 

osv)? Hur fick ni inspiration till det? 

18. Vad tyckte ni var bra/roligt med den uppgiften?  

19. Var det något som inte gick bra? 

Om smartboardanvändning: 

20. Ni har ju smartboards i nästan alla klassrum. Hur mycket används den? 

21. Vad brukar läraren använda tavlan till?  

22. Brukar ni som elever få använda tavlan? 

23. Vad får ni i så fall använda den till?  

24. Hur tycker ni att det fungerar? (Vad är bra och inte bra?) 

25. Får alla elever använda tavlan lika mycket?  

26. Hur samarbetar ni kring tavlan? 

27. Tycker ni att det är bra att vara en ”digital skola”?  

28. Hur tror ni att det hade varit om ni inte använt digitala verktyg (utan istället 

vanliga läroböcker, papper & penna, vanlig skrivtavla osv)? (Alternativt om de 

tidigare gått på en skola som inte använt smartboards osv. Hur var det där?) 

29. Har ni hört talas om att det är många som är negativa till att använda digitala 

verktyg i skolan? Varför tror ni att det är så?  

 


