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Abstract 
The purpose of this investigation is to find out how teachers in three different schools in Swe-

den teaches about read- and writing-developing and multimodal texts with the help from a 

smartboard. The investigation also aims to examine whether it gives a result on the pupils 

read- and writing-developing. The methods of this study have been three observations on each 

school, one interview at each school and pupil survey for all of the pupils in each class. The 

study has been based on both quality and quantitative research were the interview and the ob-

servations mostly have been qualitative and the pupil surveys have been 

quantitative. The literature used in the result on this study have shown that multimodal texts 

increases with the help from the new technology that exits. It also shows that teachers and 

teachers students need a deeper digital competence so they can use the technology that exits 

on the schools and to know how to teach from it. The result of my investigations show that 

smartboards is a good and fun tool to use in the classroom were multimodal texts existed. The 

literature has shown that the multimodal texts can be a difficulty for some children when it 

comes to understanding pictures, but it also can result in easier knowledge accomplishment.                                                                                                                             
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Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare på tre olika skolor i Sverige un-

dervisar om läs- och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smartboardtavla. Vi-

dare har syftet varit att se vilket resultat det ger på elevernas läs- och skrivutveckling.  

Tillvägagångssättet har varit tre stycken observationer, en intervju med lärare och elevenkäter 

på varje skola. Studien har baserats på både kvalitativ och kvantitativ forskning där intervju-

erna och observationerna har varit till största delen kvalitativa och elevenkäterna kvantitativa. 

Utifrån litteraturen som har använts i undersökningen har det visat sig att undervisningen med 

stöd av multimodala texter ökar med hjälp av den nya tekniken, samt att lärarna och lärarstu-

derande kan behöva mer digital kompetens så att de kan hantera den teknik som finns ute på 

skolorna samt hur undervisningen med hjälp av digital teknik kan se ut. Det kan alltså bli en 

teknisk fråga och en pedagogisk fråga. Utifrån mina undersökningar har jag fått fram att 

smartboardtavlan är ett bra och roligt verktyg att använda i klassrummet där multimodala tex-

ter ingår. När det gäller de multimodala texterna har litteraturen visat att det både kan vara en 

svårighet för elever när det kommer till att förstå bilderna men att det även kan medföra att 

kunskaper lättare kan befästas.  

 

Nyckelord 
Skrivundervisning, Multimodala texter, Läs- och skrivlärande, Smartboardtavla, Digitala läro-

medel 
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1. Inledning 

Den här undersökningen handlar om hur lärare på tre olika skolor undervisar om multimodala 

texter med hjälp av smartboardtavlor, samt vilket resultat de ser att det ger på elevernas läs- 

och skrivutveckling i ämnet svenska i jämförelse med mer traditionella redskap som 

whiteboardtavlor. Med multimodala texter menar jag en text som har olika illustrationer, ex-

empelvis bilder och ljud (Danielsson & Selander, 2014, s. 17-18). Ett annat begrepp som är 

centralt för undersökningen är smartboardtavlor, vilket Netsmart som är distributörer förkla-

rar:  

”SMART Board med den pedagogiska mjukvarusviten SMART Learning Suite fungerar som klassens gemen-

samma plattform där elever och lärare kan kommunicera och interagera med alla olika digitala arbetsverktyg, dato-

rer, chromebooks, plattor och telefoner oavsett märke och modell.” (Bodin Lind, 2017).  

Den första smartboardtavlan levererades år 1991 i USA, efter det har den spridits över hela 

världen. Smartboardtavlan är en interaktiv skrivtavla med inbyggd dator och har programmet 

Notebook installerat. Tavlan har även projektor och touch-funktion, och eftersom det är touch 

finns speciella pennor som lärare och elever kan rita och skriva med på tavlan, du kan även 

använda din hand när du vill trycka och komma vidare i till exempel ett bildspel eller program 

(Bodin Lind, 2017). Netsmart i Stockholm informerar om att smartboardtavlor även har en 

mjukvara som heter SMART Learning suite och har cirka 50 miljoner användare i hela värl-

den. Vidare information om antalet smartboardtavlor i Sverige finns ingen exakt siffra på, 

men av alla interaktiva tavlor i klassrummen så har fyra av fem märket ”SMART board”. Bo-

din som även är marknadschef på Netsmart skrev också att utbildningen kring digitala verktyg 

i klassrummet ser olika ut beroende på vart i Sverige man bor. De erbjuder även kurser för lä-

rare om digitala verktyg med fokus på smartboardtavlor och deras mjukvaror (K. Bodin, per-

sonlig kommunikation, 27 mars, 2017).                                                                

 Den här studien har betydelse för mitt framtida läraryrke eftersom jag förmodli-

gen kommer använda mig av någon slags interaktiv tavla. Därför vill jag undersöka hur aktiva 

lärare i svenska grundskolan använder just smartboardtavlor i läs- och skrivundervisningen. 

Precis som Danielsson & Selander skriver så lever vi i en digitaliserad värld, vilket ger oss 

nya möjligheter att utveckla våra texter. Jag tror därför att digitala tavlor kommer att vara ett 

vanligt alternativ att använda sig av vid läs- och skrivinlärning (Danielsson & Selander, 2014, 

s. 25). Från egna erfarenheter på verksamhetsförlagdutbildning (VFU) och som vikarie har jag 

http://smartboard.se/index.php/hardvara
http://smartboard.se/index.php/smart-learning-suite-mjukvara-inkl-notebook
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sett att i grundskolans tidiga år läggs stort fokus på läs- och skrivinlärning, därav inriktningen 

på den här undersökningen. Jag har själv aldrig använt mig av eller sett att lärare använt sig av 

smartboardtavlor i annat undervisningssyfte än att visa bilder och film på. Jag var intresserad 

av att ta reda på om det fanns lärare som har en tydlig pedagogisk planering där syftet med att 

använda smartboardtavlan klart framgår i deras planering av läs- och skrivundervisningen, 

och vilken teknisk kompetens lärare har när det gäller att använda smartboardtavlor i under-

visningen. Även Åkerlund tar upp att det kommer att bli en utmaning för flera skolor i Sverige 

framöver att sätta sig in i och få mer kunskap kring området multimodala texter (Åkerlund, 

2013, s. 107). Europaparlamentet har fastställt åtta nyckelkompetenser för att alla människor 

ska kunna vara aktivt sociala medborgare i samhället, och en av de kompetenser som ses som 

nyckelkompetenser är digital kompetens (Europaparlamentet, 2006, s. 3).  I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (LGR 11) nämns ordet digital och me-

dier på ett flertal ställen som talar för att eleverna ska bekanta sig och kunna använda sig av 

digitala verktyg på flera olika sätt i utbildningen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, 2011). Det här området behöver undersökas därför att lärarna idag 

kommer behöva undervisa mer digitaliserat och behöver ha en bra digital kompetens (”Hen-

nes jobb”, u.å.). 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare på olika grundskolor undervisar om läs- 

och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smartboardtavla, samt hur lärarna ser 

på elevernas läs- och skrivutveckling utifrån detta. Utifrån ett stort lärarperspektiv i uppsatsen 

ska vi även få elevernas synvinkel på smartboardtavlan i klassrummet.  

1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur uppfattar lärarna att användandet av smartboardtavlor i undervisningen påverkar 

elevernas läs- och skrivutveckling?  

2. Vad har lärarna för inställning och kompetens till att använda smartboardtavlor i 

undervisningen? 

3. Vilka program använder lärarna sig av i skrivundervisningen? 

4. Vad har eleverna för inställning till användandet av smartboardtavlor?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkt, utvecklingen av digitala 

medel i skolan, styrdokument, digital påverkan, digital kompetens, meningsskapande och sin-

nen, bilder i undervisningen och inlärning med bilder, för att få en djupare förståelse kring 

ämnet.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Den här undersökningen har sin utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Vygotskij förklarar att barns utbildning ska vara baserad på socialt lärande och att läraren ska 

utgå från barnens intressen och därefter anpassa undervisningen. Han förklarar också att det 

finns praktiska problem med den sortens undervisning, exempelvis att läraren får en hög ar-

betsbelastning då undervisningen ska anpassas efter varje individs behov (Langford, 2005, s. 

124, 125). LGR 11 skriver i det centrala innehållet för ämnet svenska att ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Läroplan för grundskolan, förskoleklas-

sen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 247).                                                      

 Vygotskijs kända utvecklingszon, den så kallade proximala utvecklingszonen, 

handlar om hur mycket ett barn kan prestera själv, till skillnad mot prestationen med hjälp av 

en vuxens persons stöd eller av kamrater. Han menar att med hjälp av någon annan kan det 

vara lättare att lösa sina uppgifter (Säljö, 2000, s. 120). Det finns även tolkningar av 

Vygotskijs proximala utvecklingszon. En tolkning av den kallar Bruner för scaffolding som 

innebär att man lär av en mer erfaren person som visar hur man ska lösa ett problem. Eleven 

får exempelvis en modell att jobba efter, och därefter ska eleven kunna klara uppgiften själv 

(Lindqvist & Magnusson, 1999, s. 279).                                                  

 Vygotskij tar även upp frågan om undervisningen och barnets utveckling där han 

påstår att det är viktigt att barnet är rätt i utvecklingsfas som hen blir undervisad i (Lindqvist 

& Magnusson, 1999, s. 259). Han påstår också att människan använder språkliga och fysiska 

redskap. Han förklarar att det stärker oss själva och att samspelet mellan det språkliga och fy-

siska ingår i det sociokulturella perspektivet. Han skriver också att den media vi har runt om-

kring oss inte är en del av oss, men vi kan använda det som ett redskap för att kommunicera, 

skriva, informera och förflytta oss till olika platser (Säljö, 2000, s. 74).                        

 Angående människans minne påstod Vygotskij att vi människor har olika typer 
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av minnen och har oftast ett sätt som vi lär oss lättare vid. De olika minnena är auditivt minne, 

visuellt minne och motoriskt minne. De olika minnena kan även sättas ihop och bli exempel-

vis visuellt-motoriskt. Han förklarar också att de olika minnestyperna oftast sker samtidigt 

och att desto fler olika reaktioner som går in i nervsystemet desto lättare fastnar det (Lindqvist 

& Magnusson, 1999, s. 87-88). 

2.2 Utvecklingen av digitala medel i skolan  

Åkerlund skriver i sin avhandling Elevers syn på nätet att det idag finns ett större utbud av da-

torer på skolorna, vilket i sin tur leder till att det finns mer kommunikation och mer möjlighet 

till multimodalitet. Han skriver också att skolan inte har den kompetens som krävs för att lära 

ut så att eleverna kan skriva bra multimodala texter. Han menar att eleverna skulle kunna pro-

ducera mycket mer om kunskap fanns hos lärarna, och att det kommer bli en utmaning för 

skolorna framöver (Åkerlund, 2013, s. 237, 107). Angående datorer och fler möjligheter i 

undervisningen så har riksdagens utbildningsutskott tagit fram flera forskningsstudier och re-

sultat om digitaliseringen i skolan med dess påverkan. De påpekar att Sveriges skolor har bra 

tillgångar till IT om man jämför med andra länder i Europa. Ett problem som träder fram är 

att lärarna inte använder det så mycket i sin undervisning fast tillgångar finns. De skriver 

också att ett flertal olika studier visar på att lärarna idag får arbeta på ett mer annorlunda sätt 

på grund av digitaliseringen som skett på skolorna (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 

13, 38). Liberg som är professor vid Uppsala universitet skriver att läsning och skrivning ser 

annorlunda ut idag jämfört med ett par år tillbaka. Idag läser vi det mesta på skärmar där bil-

der och ljud ofta förekommer för att kunna förtydliga texterna (Liberg, 2010, s. 5). Selander 

skriver också att i och med ökad tillgänglighet till digitala medel i skolan ökar också möjlig-

heterna för eleverna att producera egna multimodala texter (Danielsson & Selander, 2014, s. 

66-67).                                                                                                                         

2.3 Styrdokument 

Riksdagens utbildningsutskott skriver att det finns mycket forskning som visar goda resultat 

på digitaliseringen i skolan, så som ökat engagemang och bättre ordning i klassrummet när det 

gäller disciplin och motivation. Men det finns fortfarande för få undersökningar och forskning 

så kan de inte dra den slutsatsen att digitaliseringen ökar elevernas resultat i skolan  (Riksda-

gens utbildningsutskott, 2015, s. 5, 25). Magnusson skriver att det i styrdokumenten idag inte 
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framkommer om multimodalitet, men det förekommer stycken som kan tolkas utifrån en mul-

timodal synvinkel (Magnusson, 2014, s. 242).                                                                    

 I läroplanens kapitel skolans värdegrund och uppdrag står det att eleverna ska 

ses och ges möjlighet att utveckla och uppleva sina estetiska och sinnliga upplevelser.  Att ha 

ett utvecklat språk är viktigt för att människan ska kunna kommunicera med andra människor 

i samhället (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 10, 

247). I paragraf tre i kapitel 3 i skollagen står det att ”Alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(Skollagen, 2010). I läroplanens kunskapskrav för svenska står det att eleverna ska kunna 

kombinera sina texter med bilder för att förstärka budskapet. Det står även i                                                                                                  

syftet för svenskämnet att lära sig ett språk bland annat innebär att man förstår hur andra män-

niskor tänker och känner (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

2011, s. 253). 

2.4 Digital påverkan 

Selander skriver att i vårt land påverkar det digitala oss på olika sätt, exempelvis lärare och 

elever i skolan där digitaliseringen idag påverkar hur lektionerna ser ut. Han skriver även att 

elever kan behöva handledning i att förstå texter oavsett om texterna är digitala eller om de är 

på fysiskt papper (Danielsson & Selander, 2014, s. 23). Riksdagens utbildningsutskott skriver 

att det finns skillnader mellan digitala läromedel och fysiska läromedelsböcker, skillnaden är 

då att de digitala läromedlen oftast är multimodala (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 

18). Åkerlund skriver att det i vissa fall kan det vara lättare att skriva medierade texter och att 

använda bilder och ljud blir en teknisk skicklighet som även barn kan använda sig av och 

göra. Han påstår att vissa elever lättare kan ta till sig en text som är gjord med hjälp av medier 

än en skriven text (Åkerlund, 2013, s. 240). Vidare skriver riksdagens utbildningsutskott att 

”En slutsats som flera studier har kommit fram till är att skolans digitalisering möjliggör ar-

betsformer som i sin tur har positiv effekt på ett utvecklande av kognitiva förmågor t.ex. krea-

tivitet, problemlösning, och kritiskt tänkande (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 35).  
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2.5 Digital kompetens  

Riksdagens utbildningsutskott skriver att vid en undersökning som Skolverket har gjort så 

fick de fram att 80% av lärarna känner att de kan hantera den IT de har bra, men att många 

vill ha mer kunskaper kring det. En del av den kompetens som de vill ha rör bild och ljud 

(Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 17). Hrastinski tar upp angående digital kompetens 

att det finns två olika slags kompetenser inom digital kompetens, att läraren ska kunna förstå 

hur den digitala tekniken fungerar, och att läraren sen ska kunna anpassa undervisningen efter 

den teknik som hen har i klassrummet (Hrastinski, 2011, s. 34). Bjurulf skriver att från egna 

erfarenheter ute på skolorna så fanns det inte så många datorer att tillgå och många lärare 

hade en dålig inställning till att använda den typen av teknik. Hon skriver att idag är det en 

helt annan inställning hos lärarna som är mer positiv till den teknik som skolan använder idag. 

Hon skriver också att det är viktigt att läraren idag har tillräcklig kompetens att kunna an-

vända sig av tekniken och kunna undervisa med hjälp av den (Bjurulf, 2011, s. 93). Selander 

påstår angående multimodala texter att lärare idag behöver få ett mer utvecklat förhållnings-

sätt till multimodala texter, lärande och meningsskapande. De behöver ett sätt att lära sig olika 

strategier hur multimodala texter samt komplexa texter ska hanteras i klassrummet (Daniels-

son & Selander, 2014, s. 37).   

2.6 Meningsskapande och sinnen 

Liberg tar upp ordet meningsskapande, vilket hon poängterar att ”vi är multimodala i vårt me-

ningsskapande” eftersom att vi påverkas av olika sinnesintryck. Med meningsskapande menar 

hon att kunna skapa en mening just i tillfället. Exempel på sinnesuttryck som hon tar upp är 

kroppsrörelser, kläder, lukter, och mimik. Hon skriver också att när vi använder oss av me-

ningsskapande och olika sinnen i texter så brukar man kalla det för vidgat språkbegrepp (Li-

berg m.fl., 2007, s. 8-9). Magnusson menar att om man använder multimodalt lärande som en 

grund i utbildningen får man möjlighet att utveckla meningsskapande. Detta ger även andra 

möjligheter för lärarnas didaktik i klassrummet samt elevernas form av lärande (Magnusson, 

2014, s. 242). Liberg skriver att vi är digitala och multimodala när vi lär oss, och att läropla-

nen för grundskolan visar på att vi ska lära oss med alla sinnen. Hon menar då att det är vik-

tigt som lärare att man skapar en bra och varierad miljö i klassrummet eftersom att barnen då 

lättare kan utveckla och uttrycka sina kunskaper (Liberg m.fl., 2007, s. 8, 9).                    
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 Danielsson har i sin avhandling undersökt bland annat språklig gestaltning ge-

nom video och andra medier som ett led i kommunikation och utveckling. Hon har kommit 

fram till att elever som använt sig av bild- och medieverksamhet har sett större meningsfullhet 

i arbetet. Det har visats sig att elever med låg motivation har fått mer motivation och bättre 

självförtroende. Utifrån ett elevperspektiv har hon fått fram att när eleverna har arbetat med 

bild och media så har de även tränat på det svenska språket (Danielsson, 2002, s. 6, 158, 159).   

2.7 Bilder i undervisningen 

Åkerlund påstår att eleverna tycker det är enklare att ha med bilder i en text eftersom de lät-

tare kommer igång med att skriva, detta resultat framkom från hans undersökning där elever 

hade en klassblogg (Åkerlund, 2013, s. 223). En likartad uppfattning har Danielsson där hon 

skriver utifrån en undersökning där vissa elever som haft svårigheter i tidigare undervisning 

fick prova på bild- och media resulterade i att de eleverna inte behövde motiveras till uppgif-

terna som de tidigare hade behövt med andra skolarbeten (Danielsson, 2002, s. 143). Petters-

son som är professor i informationsdesign har en annan uppfattning om bilder som ett hjälp-

medel i undervisningen. Han skriver utifrån sin slutsats att barn har svårt att förstå och tolka 

bilder. Utifrån en undersökning där 3000 barn i årskurs 2 blev bedömda i ämnet bild framkom 

resultatet att 91,5% av eleverna hade svårt att tolka bilder. Pettersson skriver att lärarna idag 

inte ska ta för givet att barnen förstår bilder som förekommer i olika läromedel i grundskolans 

tidigare år (Pettersson, 2003, s. 88).                                                                       

 Engblom har en likartad uppfattning som Pettersson, att utifrån en undersökning 

som hon gjort där barn i sju och åtta års ålder arbetat med skrivmetoden ”Att skriva sig till 

läsning” där eleverna först skriver på dator. Genom olika slags undersökningsmetoder kom 

hon fram till att barn som skrev en text på dator och lade till bilder från Google, det vill säga 

att texten blev multimodal blev oftast en utmaning för barnen, den utmaningen var att få ett 

samband mellan bild och text. Hon såg även att de erfarenheter barnen skaffat sig när det gäl-

ler text och bild även medför nya kunskaper så som källkritik när de hämtar bilder från inter-

net (Engblom, 2016, s. 37, 43). I Läroplanen 2011 i det centrala innehållet för bild i årskurs 1-

3 står det att eleverna ska träna på att förstå och tolka bilder som förekommer i läroböcker 

samt andra informativa bilder som förmedlar ett visst informationsbudskap (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 29).                                

 Dahlgren påpekar att vissa bilder i barnböcker kan bli problem för vissa barn. 



 

8 

 

Problemen kan då vara att bilderna innehåller antingen för mycket eller för lite detaljer till den 

skrivna texten, vilket kan bli en missuppfattning (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 

2013, s. 69). Pettersson skriver också att när man läser en text med bilder som har små detal-

jer så kan det påverka läsarens uppfattning och känslor, därför ska man vara noga med att 

välja och redigera bilder och texter. Han skriver även att man ska anpassa text och bild så att 

det passar mottagarna. Men att använda färgkodning påstår han att både minnet, motivationen 

och uppmärksamheten förstärks (Pettersson, 2003, s. 302, 318).  

2.8 Inlärning med bilder 

Larsen skriver att bilder som visar det skrivna ordet gör att barnet inte behöver använda ljud-

fonetik. Han menar att om man exempelvis har en bild på en man som springer och sedan har 

det skrivna ordet ”springer” nedanför så ser barnet bildtecknet och därefter kan sätta samman 

bild och ord (Larsen & Parlenvi, 1982, s. 95).                                                          

 Steinberg förklarar hjärnans två halvor, där höger hjärnhalva är mer kreativ med 

bilder och ljud medan den vänstra hjärnhalvan arbetar mer för räkning, skrift och annan logik. 

Han påstår att den upptäckt som forskare har gjort har betydelse för de som är intresserade av 

inlärning. Han tar även upp idén bakom tankekartor, där man i centrum skriver ett ord och ri-

tar ut grenar med ord som är kopplade till ordet i centrum. Han påstår att tankekartor riktar sig 

till det visuella minnet för bilder. Han skriver också att det är lättare att minnas en bild än ett 

ord, och att det även gäller för tankekartor eftersom tankekartan blir en slags bild med ord i 

(Steinberg, 1998, s. 96, 101). Larsen skriver att läsning kräver en hel hjärna, och när de små 

barnen börjar läsa kan de vissa ord som en bild och kommer därför ihåg hur det ordet låter. 

Men när barnet ska lära sig nya ord så måste vänster hjärnhalva arbeta för att kunna avkoda 

och få ihop det fonetiska ljudet (Larsen & Parlenvi, 1982, s. 90).  Åkerlund påstår att skriva 

en text med bilder till, det vill säga multimodala texter, är ganska nytt för dagens skolor. Han 

skriver också att enligt Melander och Sahlström så använder vi människor bland annat foto-

grafier för att kunna minnas och få tillbaka minnen, en sådan sak kan även papper och penna 

användas till för att kunna stärka upp svaga minnen. I hans undersökningar där klassbloggan-

det fick en stor del, drar han en slutsats att eleverna tycker att bilder är viktigt att ha med när 

det gäller kommunikation. Eleverna tycker också att när man har med bilder så förstärks min-

nen från en upplevelse och att texten blir tydligare. Dock hade inte eleverna några förslag på 

hur man skulle kunna använda sig av bilder i lärandet (Åkerlund, 2013, s. 224, 225). 
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

I följande kapitel redogör jag för mina val av metoder som en grund för den data som insam-

lats på de olika skolorna. Inledningsvis beskrivs metodologisk ansats samt val av metoder, av-

gränsningar, urval och representativitet, validitet och reliabilitet, metoddiskussion och avslut-

ningsvis forskningsetiska principer. Som tidigare nämnts utgår min undersökning utifrån 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv.    

 

3.1 Metodologisk ansats och val av metod 

Här går jag igenom mina tre datainsamlingsmetoder som användes på de tre skolorna.  

3.1.2 Intervju 

Mina intervjuer genomfördes med lärare som använder smartboardtavlor i klassrummet. Lära-

ren fick ta del av frågorna innan intervjutillfället via mail och fick själv välja vilken plats in-

tervjun skulle ske på för att läraren skulle känna sig så bekväm som möjligt, intervjufrågorna 

(se bilaga 1, intervjufrågor). Innan intervjun började berättade jag att samtalet skulle spelas in 

och att det skulle raderas direkt efter transkriberingen var gjord samt att de fick avbryta sitt 

deltagande när som helst. Intervjun fick pågå mellan tio och 20 minuter, läraren var anonym 

under hela intervjun. När intervjun var klar sparades det inspelade samtalet på min mobiltele-

fon, som också var lösenordskyddad. Mina intervjuer var kvalitativa, liksom Bryman förklarar 

är mer flexibla och lämnar mer utrymme till följdfrågor. Han förklarar vidare att samma inter-

vjufrågor kan skilja sig åt från de olika som blir intervjuade eftersom personen har utrymme 

att prata mer fritt kring frågan samt att olika följdfrågor kan ställas kring det personen kom-

mer in på (Bryman & Nilsson, 2011, s. 412-413). Intervjuerna är också semistrukturerade, vil-

ket innebär att den som intervjuar ofta har ett färdigt papper med frågor, men personen som 

blir intervjuad har ändå frihet att utforma sina svar på eget sätt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 

415).  

3.1.3 Observation 

Observationerna gjordes hos samma lärare och klass som jag besökte när jag gjorde intervju-

erna. Observationerna skedde under tre olika lektionstillfällen i ämnet svenska. Jag presente-

rade mig och förklarade vad jag ska göra inför klassen, men inte vad för slags observationer 
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som skulle göras eftersom det kunde påverka resultatet. Läraren vid det här tillfället visste inte 

heller exakt vad jag observerade, detta var på grund av att läraren då kanske skulle anpassa sig 

efter mitt undersökningssyfte och inte genomför lektionen så som hen i vanliga fall brukar 

göra. Som stöd vid observationstillfällena hade jag ett observationsschema som jag i förväg 

hade gjort (se bilaga 3, observationsschema). Jag satt på ett så diskret ställe som möjligt i 

klassrummet under den lektionstid som läraren undervisade med hjälp av en smartboardtavla. 

3.1.4 Enkät 

Den sista undersökningen jag gjorde var en enkätundersökning, som skulle fyllas i av ele-

verna i klassen. Jag informerade lärarna om att vårdnadshavarna skulle godkänna deras barns 

deltagande. Läraren tog kontakt med vårdnadshavarna och som i sin tur informerade mig om 

det var någon elev som inte fick vara med. Eleverna fick en enkät med olika svarsalternativ att 

fylla i som handlade om smartboardtavlan i klassrummet (se bilaga 2, elevenkät). Elevenkäten 

var anonym och innan enkäten delades ut var jag noga med att gå igenom frågorna så att de 

förstod, samt förklarade vad ordet anonymitet betyder. För att minska stressen om vem som 

skulle göra klart formuläret först, bad jag eleverna lägga pappret upp och ner och ta fram ett 

arbete som var nära till hands tills alla kände sig klara.  

3.2 Metodologisk ansats samt val av metod 

Min teoretiska utgångspunkt i den här undersökningen har varit utifrån Vygotskijs sociokultu-

rella perspektiv, som ett exempel på det påstod han att barnet eller den yngre människan lär 

sig av den äldre och i samspel av andra (Säljö, 2000, s. 38).                                           

 Inför min undersökning jämförde jag olika datasamlingsmetoder för att se vad 

som skulle passa för att få fram ett så bra resultat som möjligt utifrån mitt syfte. Jag valde att 

göra klassrumsobservation, intervju och enkät där jag har använt mig mestadels av en kvalita-

tiv forskning. Bryman förklarar kvalitativ forskning som även kan kallas ekologisk forskning, 

det vill säga att när man hämtar in data så hämtar man det på ett naturligt sätt, det vill säga i 

vanligt förekommande situationer (Bryman & Nilsson, 2011, s. 52). I mitt arbete ville jag vara 

så neutral som möjligt och anpassade mig efter vart läraren ville ha sin intervju och vart i 

klassrummet jag kunde sitta för att vara så diskret som möjligt. Tanken var den att jag bara 

skulle komma in en helt vanlig dag och undersöka utan att varken lärare eller elever skulle 

känna någon slags besvärlighet eller spänning. Mina intervjuer och observationer anser jag är 
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kvalitativa eftersom intervjuerna är flexibla och observationerna sker i ett naturligt skede 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 52, 412 ).                                                

 Dimenäs skriver att använda sig av enkät som undersökningsmetod är använd-

bart om man exempelvis är intresserad av hur vanligt någonting förekommer (Dimenäs & 

Björkdahl Ordell, 2007, s. 85). Den del av min undersökning som består av enkätundersök-

ningen är kvantitativ (se bilaga 2, elevenkät). Bryman definierar kvantitativa studier som att 

man gör en avkodning och därav omvandlar det till siffror, vilket man oftast gör med hjälp av 

en dator. Detta gör man för att sedan kunna underlätta resultatet och dess analys (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 153). I mitt fall sammanställde jag allt med hjälp av datorn och gjorde cirkel-

diagram för att man lätt ska se hur många procent som svarade på de olika alternativen. Med 

tanke på de kvalitativa intervjuerna och observationerna så gjorde jag en egen tolkning av vad 

jag såg och vad personen som jag intervjuade sa, vilket Dimenäs tar upp att vi kan tolka saker 

och ting på olika sätt och det kallas i det här fallet för hermeneutik (Dimenäs & Björkdahl Or-

dell, 2007, s. 228).  

3.3 Avgränsningar, urval och representativet 

I min undersökning har jag valt att fokusera på legitimerade lärare som arbetar i grundskolans 

tidigare år, från förskoleklass till årskurs 4. Lärarna fick inte vara några som jag känner och de 

var tvungna att arbeta på en svensk skola i Sverige som använder smartboardtavlor i sitt klass-

rum. Varför lärarna inte fick vara bekanta var på grund av rädslan, att resultatet kunde bli 

missvisande, då lärarna kunde ha planerat eller svarat annorlunda på de saker som jag ville 

undersöka. För att få tag på lärarna till min undersökning mailade jag till flertal rektorer och 

frågade om de hade någon lärare som använde smartboardtavlor mellan förskoleklass och års-

kurs 4. Först var tanken att hålla sig inom Värmlands län på grund av tidsbegränsning i upp-

satsen. Efter en tid visade det sig att det var svårt att få tag i lärare som använde smartboard-

tavlor och som hade tid, då jag fick utöka mitt geografiska område till hela Sverige. Årskur-

serna blev av slumpen i årskurs 3 på alla tre skolorna.    

 Angående representaviteten på undersökningen så är den inte så hög eftersom 

jag bara besökte tre skolor, tre lärare, och 45 elever. Jag märkte när jag gjorde de olika under-

sökningarna att det ser olika ut på skolorna, och tror därmed att det finns ännu större olikheter 

om man skulle undersöka många fler skolor. Bryman skriver att vid representativet ska man 

dra allmänna slutsatser kring sin studie och att de personer som man har med är representativa 
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för att veta att inte personerna är inte utgör ett unikt resultat för studien. Vidare beskriver han 

också att generaliseringsbarheten är stark hos de som gör kvantitativa forskningar så som en-

kätundersökningar (Bryman & Nilsson, 2011, 169). Trots att det inte var så många med i 

undersökningen tycker jag att litteraturen har stöttat upp och jag hoppas att studien och resul-

tatet är generaliserbar.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Anledningen till att jag valde göra en triangulering var för att öka validiteten i min studie, där 

jag valde att göra en intervju, tre lektionsobservationer och en enkätundersökning på de tre 

skolorna jag besökte. Dimenäs skriver att vid en triangulering testas samma sak fast på olika 

sätt. För att sedan få en reliabilitet måste dock resultatet vara tillförlitligt och trovärdigt (Di-

menäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 231). Bryman förklarar att validiteten går ut på att se om 

den data man fått in är relevant för undersökningen. Man kan fråga sig om undersökningen är 

trovärdig när man mäter validiteten, medans i reliabiliteten kan man fråga sig om det man fått 

fram är pålitligt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 50, 52). Genom att ställa samma frågor till de tre 

olika materialen ville jag se om svaren skulle bli samstämmiga eller om variationen och andra 

dimensioner skulle framträda. 

 3.5 Metoddiskussion 

Att få tag på lärare som ville ställa upp på de olika undersökningarna visade sig vara ett av de 

största problemen. Jag kontaktade ett stort antal grundskolor i Sverige genom att ringa och 

maila rektorer angående om de har lärare som använder smartboardtavlor eller inte. Flera av 

rektorerna mailade lärarnas mailadress som jag sedan kunde kontakta. Redan här visade det 

sig att många skolor inte använder smartboardtavlor, och att de lärarna som har smartboard-

tavlor inte använder den i det syftet som jag vill undersöka. Mitt mål var att få tag i tre 

stycken lärare som använde smartboardtavlor i det syftet jag var ute efter, vilket jag lyckades 

med efter en tid. Det positiva med skolorna var att alla tre var i olika kommuner och med stort 

geografiskt avstånd.                                                                               

 Observationerna jag gjorde var tre stycken på varje skola, där jag snabbt kände 

att lärarna hade planerat lektionerna lite extra just för att jag skulle dit. Detta är heller inget 

som jag egentligen vet utan endast en känsla. Oavsett om lärarna hade planerat extra för att 

jag skulle komma dit har egentligen ingen betydelse för mitt resultat i undersökningen.       
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 Intervjuerna jag gjorde gick enligt min planering och jag fick mycket varierande 

svar där en av lärarna var osäker på vad en multimodal text var för något, medans en annan 

lärare brann för multimodala texter. Jag spelade in intervjuerna för att sedan kunna transkri-

bera. I efterhand känns det bra att transkribering blev gjord då någon av lärarna var mycket 

duktig på att prata om det som inte den centrala frågan handlade om.                           

 Elevenkäterna gick enligt planen och jag ser att jag har fått ut tillräckligt mycket 

data till min studie.   

3.6 Forskningsetiska principer 

I det här avsnittet har jag utgått från mina undersökningar tillsammans med vad litteratur och 

vetenskapsrådet säger i sin rapport. Innan jag besökte de olika skolorna gav jag ut information 

till lärarna om vad jag ville undersöka och hur det ska gå till. Informationen rörde sig om 

undersökningens syfte, vilka undersökningar jag skulle göra, hur undersökningarna skulle gå 

till och att alla skulle vara anonyma under hela processen. Vetenskapsrådet skriver att forska-

ren måste ge ut information kring uppgiften, samt att det ska vara frivilligt för deltagarna om 

de vill vara med eller ej (Vetenskapsrådet, 2014, s. 7).                                           

 Den data som jag fick fram sparades på ett ställe som enbart jag hade tillgång till 

och var lösenordskyddad. Vetenskapsrådet skriver att den som medverkar i exempelvis en in-

tervju har rätt att själv bestämma hur länge hen vill vara med och delta. Forskaren behöver 

inte ta bort tidigare insamlad data från den personen som lämnade. Om personen vill strykas 

från allt forskningsmaterial så ska det beaktas i så stor utsträckning som möjligt (Vetenskaps-

rådet, 2014, s. 10). Vetenskapsrådet skriver också att det ska vara praktiskt omöjligt för alla 

utomstående att kunna komma åt datainsamlingen och att det heller inte får användas till icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2014, s. 12, 14).    

 Angående enkäterna som eleverna gjorde berättade jag för läraren att vårdnads-

havarna skulle godkänna att deras barn fyllde i enkäten. Läraren på skolan tog kontakt med 

vårdnadshavare och jag kunde även se vilka elever som fick vara med i undersökningen. Ve-

tenskapsrådet skriver att om man vill undersöka någonting och deltagarna är under 15 år kan 

man i vissa fall behöva samtycke från vårdnadshavare. Om inte undersökningen innefattar 

etisk känslig natur eller något privat kan samtycket inhämtas från exempelvis läraren (Veten-

skapsrådet, 2014, s. 9). Det finns fyra stycken huvudkrav som är grundläggande skydd för in-
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dividerna. De fyra grundläggande kraven är nyttjandekravet, samtyckeskravet, informations-

kravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 6).                                                                                                                                                         

Informationskravet handlar om att man som forskare ska ge information till personen som 

man vill göra sina undersökningar hos samt förklara dennes villkor att vara deltagare (Veten-

skapsrådet, 2014, s. 7). I mitt fall fick läraren information genom mail och telefon om vad jag 

skulle undersöka och hur det skulle gå till.                                                                         

 Det andra kravet är samtyckeskravet och med det kravet menas att man ska få 

godkännande från de personer som är med i undersökningen. Är personen under 15 år ska 

personens vårdnadshavare få information och därefter godkänna. Detta gäller i det fall om 

undersökningen är etisk känslig (Vetenskapsrådet, 2014, s. 9). I mitt fall gjorde jag en enkät-

undersökning (se bilaga 2, elevenkät), som inte var etiskt känslig, men för säkerhetsskull fick 

jag ett godkännande från vårdnadshavare. Informationen som vårdnadshavarna fick (se bilaga 

6, information till vårdnadshavare), handlade kort om min undersökning samt hur vårdnadsha-

varna skulle svara för godkännande eller icke godkännande medverkan. Tredje kravet heter 

konfidentialitetskravet och betyder att om man har etiskt känsliga uppgifter från undersök-

ningen så bör man skriva under tystnadsplikt (Vetenskapskapsrådet 2014, s. 12). I min under-

sökning gav jag information om att skolan, lärarna och eleverna kommer vara anonyma under 

hela forskningsprojektet, så i detta fall behövdes inte konfidentialitetskravet. Det fjärde och 

sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att den datainsamling man har fått endast ska använ-

das till det studien är avsedd för. I mitt fall har jag min data från undersökningarna både i pap-

persform och som dokument i datorn samt mobiltelefon. Datainformationen i pappersform är 

inlåst, medans min dator är lösenordskyddad. På min mobiltelefon byttes lösenord den tid jag 

hade kvar ljudinspelningarna från intervjuerna. När min forskningsstudie är gjord kommer allt 

material raderas och förstöras på ett säkert sätt. Utifrån vetenskapsrådets rekommendationer 

och regler så känner jag som forskare att jag är på den säkra sidan, att göra etiskt rätt och att 

personerna i undersökningen inte har känt sig lurade eller påtvingade att vara med.   
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4. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa mitt resultat utifrån de intervjuer, enkäter och obser-

vationer jag gjort på de tre skolorna i Sverige. Eftersom både skolorna och personerna som 

har varit med i mina undersökningar är anonyma kommer de att avidentifieras. De tre sko-

lorna kommer kallas för Skola 1, Skola 2 och Skola 3, och lärarna som Lärare 1, Lärare 2 och 

Lärare 3. Resultatet på observationerna och intervjuerna kommer att delas upp var skola för 

sig och elevenkäterna kommer att sammanställas tillsammans, avslutningsvis kommer en ana-

lys av resultatet.  

 

Jag inleder med att påminna om undersökningens syfte som är att ta reda på hur lärare på 

olika skolor undervisar om läs- och skrivlärande och multimodala texter med hjälp av smart-

boardtavlor, samt hur lärarna ser på elevernas läs- och skrivutveckling. Utifrån det stora lärar-

perspektivet ska jag också försöka synliggöra elevernas synsätt på smartboardtavlan i klass-

rummet. 

 

Frågeställningarna jag utgick ifrån var: 

1. Hur uppfattar lärarna att användandet av smartboardtavlor i undervisningen påver-

kar elevernas läs- och skrivutveckling?  

2. Vad har lärarna för inställning och kompetens till att använda smartboardtavlor i 

undervisningen? 

3. Vilka program använder lärarna sig av i skrivundervisningen? 

4. Vad har eleverna för inställning till användandet av smartboardtavlor? 

4.1 Observationer 
Lärare 1 på Skola 1 

På Skola 1 där tre observationer genomfördes arbetade Lärare 1 i två klasser. Sammanfatt-

ningsvis så användes smartboardtavlan som ett verktyg för att både inleda och genomföra 

lektionerna. Lärare 1 hade ett stort fokus på läsning och skrivning där eleverna skulle läsa, 

skriva och svara på frågor med hjälp av smartboardtavlan. Lärare 1 hade sin dator inkopplad 

och visade till största del utifrån en powerpoint som hen gjort. Eleverna fick ibland komma 
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upp och själva skriva på smartboardtavlan. En lektion hade läraren powerpointen som en in-

ledning för en lektion, där eleverna sedan själva arbetade med ett eget fysiskt material som 

var kopplat till det läraren gick igenom på smartboardtavlan.  

 

4.2 Intervju 

En sammanfattning från vad Lärare 1 sa under intervjun var att hen brukade läsa många olika 

slags texter som hen själv skriver ner i ett Worddokumet eller hämtar från nätet. Angående 

skrivande av multimodala texter kände sig Lärare 1 sig osäker på vad som egentligen mena-

des med multimodalitet. Trots att jag försökte förtydliga frågan fick jag inget konkret svar på 

hur Lärare 1 såg på begreppet multimodalitet. Lärare 1 tyckte att svårigheten med att använda 

smartboardtavlan var om nätverket inte fungerade fullt ut på skolan. Då kunde konsekvensen 

bli att hen fick stå utan smartboardtavlan och undervisa med hjälp av en vanlig 

whiteboardtavla. Hen ansåg det som problematisk på grund av att elevernas uppmärksamhet 

inte fångas på samma sätt. Hen påstod att eleverna är mer koncentrerade och fokuserade med 

hjälp av smartboardtavla.       

 Angående läs- och skrivutvecklingen hos eleverna på kort och lång sikt så hade 

Lärare 1 sett en utveckling. Hen hade haft klassen sedan årskurs 1 där hen redan då arbetade 

med smartboardtavlan och arbetade mycket tillsammans med eleverna kring texter. 

 Lärare 1s kompetensutveckling har skett genom deltagande i en kurs på skolan 

varje vecka i en termin där de gick igenom programmet Notebook som finns med i smart-

boardtavlan, men hen förklarar också att hen till största delen är självlärd genom internet. Lä-

rare 1 förklarar också att programmet Notebook är ett bra program eftersom man kan spara 

ner lektionerna och ta upp dem igen nästa lektion om man exempelvis inte har hunnit klart.  

På frågan om hur mycket hen använde smartboardtavlan svarade hen att den används varje 

dag, ungefär en av tre lektioner, men i andra ämnen så som matte så används den mer. 

 Lärare 1 ansåg att eleverna tycker det är roligt när smartboarden används. Hen 

uppfattar även att eleverna blir mer engagerade och tycker att det är roligt att gå fram till tav-

lan och skriva, samt att eleverna även blir mer fokuserade längre stunder. På följdfrågan om 

det är stor skillnad när hen använder smartboardtavlan eller inte svarade hen att det är jättestor 

skillnad och att smartboardtavlan är mer lockande än en vanlig whiteboardtavla. Hen trodde 

att smartboardtavlans teknik är mer lockande än vad en vanlig whiteboardtavla är.  
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En övrig kommentar från Lärare 1 var att det finns mycket grammatik som är roligt att göra i 

programmet Notebook. Vidare förklarar hen att olika delar i svenskan gynnar skrivinlär-

ningen, exempelvis grammatik och ordförråd då smartboardtavlan är ett bra verktyg att an-

vända.  

4.4 Observationer 
Lärare 2 på Skola 2 

Lektionerna hade stort fokus på läsning, skrivning och förståelse kring det eleverna ser och 

läser. Lärare 2 använde smartboardtavlan flitigt där hen visade vad de skulle göra på lektion-

erna (schema) och hade olika små moment färdiga att bara klicka igång. Lärare 2 hade öv-

ningar på smartboardtavlan, exempelvis att dra rätt ord till rätt bild. Alla elever hade också 

egna datorer där de loggade in på en hemsida som kopplades ihop med smartboardtavlan. Där 

arbete de synonymträning då Lärare 2 sa ett ord som eleverna skulle skriva synonymen till på 

sin dator. Ordet kom upp direkt på smartboardtavlan, därefter kunde man se alla elevernas 

svar. Även en utvärdering på en bok gjordes med hjälp av detta program. Eleverna fick också 

se små filmsnuttar som var kopplade till en skriftlig uppgift. Lärare 2 använde smartboard-

tavlan stor del av lektionerna, men ibland fick eleverna även läsa och skriva för hand, som 

också var tydligt kopplade till arbetet på smartboardtavlan.  

4.5 Intervju 

En sammanfattning av vad Lärare 2 sa under intervjun var att hen anpassar texterna efter sin 

klass och att det mesta kommer från internet eller texter som fanns på skolan.                  

 Frågan om det finns något som gör det svårt att använda smartboardtavlan ansåg 

hen att det alltid är tekniken och att deras smartboardtavlor är gamla. Vidare frågade jag om 

Lärare 2 har sett någon läs- och skrivutveckling hos eleverna så svarade hen att det är en 

enorm skillnad. Hen ansåg att det var ett stort plus att man kan spara ner lektionerna för att 

kunna ta upp dom nästa lektion och fräscha upp minnet, vilket hen såg som positivt hos 

språksvaga elever. Lärare 2 förklarade vidare att hen har jobbat mycket med ord till bild vilket 

har passat hens klass bra och varit till en fördel. Lärare 2 förklarar också att klassen inte pre-

sterat tillräckligt högt för att nå kunskapskraven när hen tog över dom i årskurs 2. Sedan det 

att hen tog över klassen har hen arbetat mycket med smartboardtavlan, och resultatet nu på 

nationella proven var att två stycken elever inte hade klarat läsförståelsen i ämnet svenska.                                                     



 

18 

 

Lärare 2 ansåg att sin kompetens kring smartboardtavlan var hög, då hen har gått alla smart-

boardutbildningar och är smartboardansvarig sedan 2006/2007, och dessutom håller i kurser 

själv. Vidare förklarar hen att det finns mycket hjälp via internet och att hen använder smart-

boardtavlan varje lektion och har alla planeringar och scheman där. När jag frågade Lärare 2 

om vad eleverna tycker om smartboardtavlan svarade hen att det var naturligt för dem och att 

de fortfarande tycker att det är väldigt kul att gå fram till tavlan för att skriva. En följdfråga 

ställdes om Lärare 2 tycker att eleverna får bättre fokus med en smartboardtavla och svaret 

blev absolut, men att klassrumsplaceringen kan bli svår eftersom hen gärna vill ha eleverna i 

grupp och att de nu sitter vid bänkar. Övrig kommentar från läraren var att hen aldrig kan 

tänka sig jobba utan en smartboardtavla och att hen prövat andra interaktiva tavlor som hen 

ansåg inte alls var lika bra som just märket SMART board.  

4.6 Observationer 
Lärare 3 på Skola 3 

Lärare 3 använde smartboardtavlan största delen av lektionerna. Eleverna fick bland annat 

titta på Youtubeklipp om boktips som de själva sedan skulle skriva och filma in. En annan 

lektion startade läraren med naturmusik i bakgrunden, och visade eleverna vad de skulle ar-

beta med via smartboardtavlan, vilket i det här fallet var miljöbeskrivningar. Lärare 3 visade 

och pratade om de olika sinnena och vilka ord som skulle kunna användas för att förklara 

olika slags miljöbeskrivningar via en tankekarta på smartboardtavlan. Sedan visade hen en 

bild via smartboardtavlan och skrev sedan ner en gemensam text där miljöbeskrivning hade 

fokus utifrån bilden. Lärare 3 skev en gemensam text i programmet Word med klassen för att 

visa ett exempel på innan eleverna själva skulle skriva. Lärare 3 använde även Ipad (surf-

platta) som var kopplad till smartboardtavlan vid vissa tillfällen. Eleverna fick efter denna in-

troduktion en uppgift att två och två utgå från en bild där de tillsammans skulle skriva en be-

rättelse med fokus på miljöbeskrivningar. Naturmusik fanns i bakgrunden medans eleverna 

skrev på sina datorer.  

4.7 Intervju 

Frågan om hur Lärare 3 använder sig av multimodala texter med hjälp av en smartboardtavla 

var genom att titta på olika slags filmsnuttar och texter. Vidare berättade hen att hen ofta an-

vänder den som bildstöd till en elev som är nyanländ från ett annat land.                    
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 Andra frågan om hen använder sig av ett visst program svarade Lärare 3 att hen 

använder sig av Notebook och Skolstil. Varför hen använde sig av detta var på grund av att 

hen upplevade att det blev roligare på lektionerna. Tredje frågan om hen ansåg att det fanns 

någon problematik i att använda smartboardtavla förklarade Lärare 3 att den har ett begränsat 

utrymme när man ska både visa bild och skriva på den. Hen ansåg att skriva med pennorna 

var svårt eftersom det tog stor plats. Alla sladdar var också ett problem att hålla koll på vilken 

som hörde till rätt ställe, det tog tid att lära sig. Frågan om Lärare 3 såg någon läs- och skriv-

utveckling hos eleverna så svarade hen att utveckling sker. Vidare förklarade hen att skriva 

tillsammans på smartboardtavlan via datorn och Word programmet kan eleverna se hur texten 

är uppbyggd, och man kan lätt fylla på och ta bort tills man är nöjd. Följdfrågan om hen ser 

både på lång och kort sikt att det blir en utveckling i läsandet och skrivandet så svarade hen ja 

och förklarade vidare att hen börja med klassen i årskurs 1 med ”skriva sig till läsning” som 

strategi, då alla elever skrev allt på dator. Hen berättar vidare att det är stor skillnad på under-

visningen för några år sedan och nu och att det är bättre med den teknik som finns nu ef-

tersom det är som ett hjälpmedel som stöttar upp för eleverna. Hens uppfattning om vad ele-

verna tycker om smartboardtavlan var positiv och att hen brukar reflektera över hur lektionen 

har gått och använda det som utvärdering. Lärare 3 berättade att smartboardtavlan används ett 

par gånger i veckan.  

 4.8 Elevenkäterna                                                                                                

Undertiden eleverna fyllde i sina enkäter gick jag runt och svarade på frågor om någon var 

osäker på hur enkäten skulle fyllas i eller övriga funderingar kring frågorna. Efter sammanställ-

ningen på elevenkäterna såg jag att det stämmer överens med lärarnas resonemang när det gäller 

tidsåtgången av smartboardtavlan samt vad eleverna tycker om att den används. Frågan angå-

ende om eleverna tycker det är lätt att förstå när läraren använder smartboardtavlan i klassrum-

met svarade majoriteten Ja på de tre skolorna. Detta var inget som jag tog upp med läraren om 

hen anser att eleverna lättare förstår med hjälp av smartboardtavlan. Men sammanfattningsvis 

upplevs det att majoriteten svarat positivt, det vill säga Ja på att det är lätt att förstå, att de tycker 

det är Bra och Roligt med smartboardtavlan i klassrummet.  
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5.  Resultatanalys 

Som tidigare nämnts ovan utgår även analysdelen utifrån Vygotskijs sociokulturella perspek-

tiv. Det resultat jag kommit fram till på de tre skolorna svaras här i mina frågeställningar till-

sammans med litteraturen.   

 

5.1 Hur lärarna uppfattade användandet av smartboardtavlor i 

undervisningen samt lärarnas syn på elevernas läs- och 

skrivutveckling  

Angående elevernas läs- och skrivutveckling hade lärarna olika åsikter, men svarade att de har 

sett utveckling när de använt smartboardtavlan. Lärare 1 ansåg att engagemanget och fokuse-

randet blev bättre om man undervisar med smartboardtavla. Riksdagens utbildningsutskott 

skriver att det finns positiva effekter på digitaliseringen, så som ökat engagemang och bättre 

ordning i klassrummet, men att det fortfarande är för få undersökningar för att kunna dra den 

slutsatsen att digitaliseringen ökar elevernas resultat. De förklarar vidare att digitaliseringen 

möjliggör arbetsformer som i sin tur har positiv effekt så som problemlösning, kritiskt tän-

kande och kreativitet (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 5, 25, 35).  Lärare 2 förklarade 

att utvecklingen har skett enormt hos eleverna utifrån att hen med hjälp av smartboardtavlan 

kunnat undervisa på ett sätt som hjälper eleverna utifrån deras behov. Enligt Vygotskij är det 

viktigt att man utgår från den nivå som barnet är i sin utveckling (Lindqvist & Magnusson, 

1999, s. 259). Lärare 3 tyckte att smartboardtavlan är ett bra hjälpmedel som stöttar upp för 

eleverna.  
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         5.2 Vad lärarna hade för inställning och kompetens till att an-

vända smartboardtavlan i undervisningen                                                                                                                            

Lärarnas inställning var positiv till användandet av smartboardtavlan. De arbetade mycket 

tillsammans med eleverna genom den, liksom Vygotskij ansåg genom den proximala ut-

vecklingszonen att, som genom Bruners tolkning kallar det scaffolding, där läraren ger en 

mall eller struktur att arbeta efter och därefter klarar eleven att lösa problemet själv (Lin-

dqvist & Magnusson, 1999, s. 279). De lärarna jag besökte hade gått en utbildning eller kurs 

just för användandet av smartboardtavlor, men ansåg att de mestadels hade lärt sig själva på 

egen hand och genom internet. Åkerlund och Selander påpekar att lärarna idag behöver ha 

mer kompetens kring multimodala texter i klassrummet och skulle mer kompetens finnas 

skulle eleverna kunna producera mer (Åkerlund, 2013, s. 207; Selander, 2014, s. 37). Enligt 

Hrastinski så finns det två olika slags digitala kompetenser, att det är viktigt att läraren kan 

hantera tekniken och anpassa den till undervisningen (Hrastinski, 2011, s. 34).  

5.3 Vilka program som lärarna använde sig av i skrivundervis-

ningen  
 

En sak som alla tre lärarna tyckte var extra bra var programmet Notebook som gör det möjligt 

att spara ner det man har gjort för att exempelvis ta upp nästa lektion. I övrigt använde lärarna 

ofta Word att skriva i och ibland använde de olika internetsidor så som Youtube för att få in-

spiration till vidare arbetsuppgifter. Bjurulf skriver att från egna erfarenheter ute på skolorna 

så fanns det inte så många datorer att tillgå och många lärare hade en dålig inställning till att 

använda den typen av teknik. Hen skriver att idag är det en helt annan inställning hos lärarna 

som är mer positiv till den teknik som skolan använder idag. Hen skriver också att det är vik-

tigt att läraren idag har tillräcklig kompetens till att kunna använda sig av tekniken och kunna 

undervisa med hjälp av den (Bjurulf, 2011, s. 93).  
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5.4 Vad eleverna hade för inställning till användandet av smart-

boardtavlor  

 Utifrån elevenkäterna fick jag svar på vad eleverna tyckte om smartboardtavlor, om de anser 

att det är lätt att förstå när läraren använder smartboardtavlan och hur ofta de anser att den an-

vänds. Resultatet av detta syns tydligt på cirkeldiagrammen (se bilaga 4, 5, cirkeldiagram, 

sammanställning av elevenkäterna), där majoriteten av eleverna på de tre skolorna tycker att 

smartboardanvändandet var bra och roligt. Majoriteten av eleverna tyckte också att det är lätt 

att förstå när läraren använder smartboardtavlan i sin undervisning. Hur ofta smartboardtavlan 

används varierade på skolorna. Utifrån Danielssons undersökning fick hon fram att elever 

som använt sig av bild- och medieverksamhet har fått större meningsfullhet. Det har visats sig 

att elever med låg motivation har fått mer motivation och självförtroende. Utifrån ett elevper-

spektiv har hon fått fram att när eleverna har arbetat med bild och media så har de även tränat 

på det svenska språket (Danielsson, 2002, s. 6, 158, 159). Utifrån mina observationer och en-

ligt elevenkäterna syntes det att eleverna tyckte att det var roligt att arbeta med multimodala 

texter utifrån smartboardtavlan. 
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6. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer jag diskutera de resultat som framkommit i undersökningen tillsam-

mans med litteraturgenomgång samt redogöra några av mina egna slutsatser. I slutet samman-

fattas studien samt hur man kan förstå mitt resultat.  

 

6.1 Teoretisk utgångspunkt 

Alla tre lärarna var positivt inställda till att lära tillsammans med eleverna i klassrummet, vil-

ket märktes vid klassrumsobservationerna. På de flesta lektionerna på varje skola arbetade de 

gemensamt. Lärarna anpassande även undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och in-

tressen, vilket även Vygotskij påstår utifrån sitt sociokulturella perspektiv, att läraren ska utgå 

från barnens intressen samt att eleven ska bli undervisad i rätt utvecklingsfas. (Lindqvist & 

Magnusson, 1999, s. 259; Langford, 2015, s. 124). Ett intressant perspektiv jag uppmärksam-

made var att man lättare kunde anpassa undervisningen till sina elever utifrån smartboard-

tavlan, vilket jag tror gör stor skillnad i för utvecklingen hos eleverna. Vygotskij ansåg också 

att en problematik kan uppstå med den sortens undervisning att man ska anpassa efter varje 

elevs behov (Langford, 2005, s. 124-125). Jag kan också se problematik precis som Vygotskij 

påvisar, men att det då exempelvis handlar om att alla elever har olika intressen och att det är 

svårt att få med allas intressen under lektionerna. Detta var inget som jag frågade lärarna om 

ute på skolorna, men jag upplevde att de var ganska stressade över all lektionsplanering och 

utifrån intervjuerna fick jag svar att de hämtar texter och arbetar med dem utifrån elevernas 

kunskapsnivåer. Detta visar också att möjlighet till individanpassning finns, som Vygotskijs 

proximala utvecklingszon handlar om. Lärarna vet också utifrån läroplanen att deras lektioner 

ska fånga elevernas intresse till att skriva och läsa (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, 2011, s. 247).  Angående stressen kring lektionsplanering kan bero på 

allt förberedande på smartboardtavlan som ska läggas in, men en fördel som både lärarna och 

jag såg var att man sparar in tid genom att man kan spara lektionerna på smartboardtavlan och 

ta upp dem till nästa lektion.     

 På alla tre skolorna fick eleverna stöd från läraren när de arbetade både i grupp 

och individuellt, vilket även Vygotskijs kända utvecklingszon och scaffolding handlar om, att 

elevernas stöd från andra i sin omgivning kan göra det lättare för eleven att lösa sina problem 
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(Säljö, 2000, s. 120; Lindqvist & Magnusson, 1999, s. 279).   

 Vygotskij lyfter att genom dagens teknik kan vi skriva, kommunicera, informera 

samt kunna flytta oss till olika platser (Säljö, 2000, s. 74). Utifrån min intervju med Lärare 3 

tyckte hen att smartboardtavlan var bra att använda eftersom man kunde använda googlemaps 

och titta på andra platser i världen samt diskutera dessa. Smartboardtavlan gjorde att allt kom 

närmare. En sådan sak att kunna titta hur miljön och avstånd mellan län, städer och mellan 

länder på ett sådant enkelt sätt tror jag gör att eleverna får större och bredare uppfattning om 

vår planets geografiska upplägg. 

6.2 Utvecklingen av digitala medel i skolan 

Ett resultat jag kom fram till i undersökningarna var att alla tre lärarna använde sig av multi-

modalitet utifrån sin smartboardtavla i klassrummet. Multimodaliteten visade sig på flera sätt i 

undervisningen, exempelvis genom bild, ljud, film och rörelser.                                   

 Ett annat resultat som jag kom fram till som blev en naturlig följdfråga hos alla 

tre lärarna under intervjun var om de har märkt någon skillnad när smartboardtavlan används, 

där Lärare 1 svarade att hen ansåg att smartboardtavlan var mer lockande än en vanlig 

whiteboardtavla, att eleverna blev mer fokuserade och engagerade längre stunder. Lärare 2 an-

såg att koncentrationen blev bättre men att klassrumsplaceringen kan spela roll i detta syfte. 

Lärare 3 tyckte att den teknik som finns nu är ett bra stöd och hjälp för eleverna jämfört mot 

den teknik som fanns för några år sedan. Just det här resultatet anser jag är det mest intres-

santa i den här studien, att möjligheterna med smartboardtavla är så pass positiva enligt lä-

rarna att de ser skillnad på eleverna när smartboardtavlan används eller inte. Enligt riksdagens 

utbildningsutskott, Åkerlund, Liberg och Selander så har tillgångar till teknik så som skärm-

baserade läromedel ökat på skolorna runt om i Sverige (Riksdagens utbildningsutskott, 2015; 

Åkerlund, 2013, s. 237; Liberg 2010, s. 5; Selander, 2014, s. 66-67). Både Åkerlund och Se-

lander skriver att med hjälp av den ökade tillgängligheten på IT ökar även möjligheterna till 

multimodalitet (Åkerlund, 2013, s. 237; Selander, 2014, s. 66-67). Riksdagens utbildningsut-

skott skriver att Sverige har bra tillgångar till IT om man jämför med andra länder (Riksda-

gensutbildningsskott, 2015, s. 13). Vidare tror jag att tillgängligheten kommer öka, lärare spa-

rar mer tid, och att elevernas engagemang och koncentration blir bättre desto mer vi har till-

gång till IT på skolorna.  
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Angående lärarnas digitala kompetens visar mina intervjuer att alla tre hade gått någon utbild-

ning eller kurs för att använda smartboardtavlor. Men alla tre svarade också att de mestadels 

är självlärda och tagit hjälp av internet. Jag tycker att det är bra att lärarna får kurs i hur smart-

boardtavlor ska användas för att öka undervisningskvalitén. Att lärarna utifrån min intervju 

tycker att de mestadels har lärt sig genom internet tolkar jag som att utbildningen kanske inte 

gav så mycket. Själv som lärarstudent i Sverige känner jag att digital kompetens fattas på lä-

rarutbildningen då vi inte har fått några kunskaper i detta. Enligt Bjurulf så fanns det inte så 

många datorer förr och många lärare hade dessutom en negativ inställning till den nya tekni-

ken, vilket idag förändrats och att lärarna idag har ökad digital kompetens (Bjurulf, 2011, s. 

93). En anledning till den ökade positiva inställningen kan vara att tekniken har blivit smidi-

gare, snabbare och mer lättillgänglig.                                      

  Enligt en undersökning som Skolverket har gjort så svarade 80% av lärarna att 

de kan den IT utrustningen de har bra, men att de vill ha mer kompetens kring bland annat 

bild och ljud (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s. 17). Mina egna erfarenheter är att lärare 

har svårt att använda teknik så som datorer och smartboardtavlor. Detta kanske kan bero på att 

tekniken gått fort fram? Att 80% av lärarna känner att de behärskar den IT de har bra anser jag 

är positivt och att det kanske kan bero på att den nya generationen är mer van digitala verktyg.                                                                                                                                           

Riksdagen skriver också att lärarna inte använder IT så mycket fast tillgångar finns och att lä-

rarna idag får arbeta på att annat sätt jämfört mot förut på grund av digitaliseringen (Riksda-

gens utbildningsutskott, 2015, 13, 38). Åkerlund och Selander påpekar att lärarna idag behö-

ver ha mer kompetens kring multimodala texter i klassrummet och skulle mer kompetens fin-

nas skulle eleverna kunna producera mer (Åkerlund, 2013, s. 107; Selander, 2014, s. 37). En-

ligt Hrastinski så finns det två olika slags digitala kompetenser, att det är viktigt att läraren 

förstår tekniken och ska kunna anpassa den till sin undervisning (Hrastinski, 2011, s. 34). Uti-

från mina intervjuer och observationer tycker jag att lärarna var duktiga på den digitala tekni-

ken som de använde sig av i undervisningen. Detta tillsammans med deras syfte i undervis-

ningen visar på god förmåga att väva samman den digitala tekniken och undervisningssyftet.  

6.3 Digital påverkan 

Selander skriver att de digitala verktygen påverkar lärarna som i sin tur påverkar hur lektion-

erna ser ut (Danielsson & Selander, 2014, s. 23). Som jag tidigare nämnt så berättade Lärare 1 

under sin intervju att hens elever blir mer engagerade och får bättre fokus när undervisningen 
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sker via smartboardtavlan. Jag finner detta intressant och reflekterar vidare över huruvida 

detta gäller flera lärare i Sverige samt om detta eventuellt skulle leda till ett ökat skolresultat 

hos elever?        

 Riksdagens utbildningsutskott skriver att det finns positiva effekter på digitali-

seringen, så som ökat engagemang och bättre ordning i klassrummet, men att det fortfarande 

är för få undersökningar för att kunna dra den slutsatsen att digitaliseringen ökar elevernas re-

sultat. De förklarar vidare att digitaliseringen möjliggör arbetsformer som i sin tur har positiv 

effekt så som problemlösning, kritiskt tänkande och kreativitet (Riksdagens utbildningsut-

skott, 2015, s. 25, 35). På tal om kritiskt tänkande så skriver Engblom utifrån sin undersök-

ning där elever skrev multimodala texter med hjälp av datorer där eleverna skulle skriva en 

text och lägga till bilder från Google, att eleverna även i detta skede fick använda sig av käll-

kritik. Eleverna använde sig av metoden ”Skriva sig till läsning” där hon såg att eleverna hade 

svårighet att få bilder att passa till sin skrivna text (Engblom, 2016, s. 37, 43). Jag tycker att 

det är ett intressant resultat från en studie, och min tes är att barn ser bilder på ett annat sätt än 

vad vuxna gör, vilket i det här fallet kanske gör att det uppkommer brister i kommunikation 

mellan elev och lärare? Vad jag menar med att barn ser bilder på ett annat sätt är att jag tror att 

de fantiserar mycket mer kring bilder och på så sätt tycker att det passar bra till sin text.        

 Angående metoden ”skriva sig till läsning”, var en metod som Lärare 3 använde 

sig av och började med när eleverna gick i årskurs 1, där de skrev allt på dator. Lärare 3 ansåg 

att hen hade sett en utveckling hos eleverna när det gäller deras läsning och skrivning fram till 

årskurs 3. Angående den strategin så lade jag märke till hur snabba eleverna var att skriva på 

datorerna/ipaden i den klassen, detta jämförde jag med egna erfarenheter som jag sett ute på 

andra skolor där barn i årskurs 3 skriver betydligt långsammare. Åkerlund påstår att det i vissa 

fall är lättare att använda sig av mediering när det kommer till texter och att barn även kan an-

vända sig av det (Åkerlund, 2013, s. 240). Magnusson skriver att våra styrdokument idag inte 

skriver tydligt om multimodalitet med det förekommer stycken som kan tolkas utifrån en mul-

timodal synvinkel (Magnusson, 2014, s. 242). I Läroplanen 2011 står det att eleverna ska ses 

och ges möjlighet att utveckla och uppleva sina etiska och sinnliga upplevelser och att de ska 

kunna kombinera sina texter med bilder för att kunna förstärka budskapet (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 10, 253). I nästa läroplan tror 

jag att multimodalitet tydligare kommer framgå, vilket det idag inte gör, utan mer kan tolkas 
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som det. Vidare på ”skriva sig till läsning” tror jag kommer bli mer av i klassrummen framö-

ver eftersom antalet datorer ökar vilket i sin tur gör att eleverna har mer möjlighet till den ar-

betsmetoden. 

6.4 Meningsskapande och sinnen 

Vygotskij tar även upp olika minnen och att desto fler reaktioner vi får som går in i nervsyste-

met desto lättare fastnar våra kunskaper (Lindqvist & Magnusson, 1999, s. 87-88). Liberg 

skriver att vi påverkas av olika sinnesintryck och när vi använder oss av meningsskapande 

och olika sinnen så kallas det för vidgat språkbegrepp. Hon påstår även att vi är digitala och 

multimodala när vi lär oss samt att hon tolkar läroplanen att vi ska lära oss med alla sinnen 

och menar då att det är viktigt att lärarna skapar en varierad arbetsmiljö så eleverna lättare kan 

utveckla och uttrycka sina kunskaper (Liberg m.fl., 2007, s. 8). Magnusson skriver att om 

man använder multimodalt lärande får man möjlighet att utveckla meningsskapande (Magnus-

son, 2014, s. 242). Med meningsskapande menas att eleverna känner mening med det som 

lärs, det anser jag är viktigt för att inlärningen ska gå så lätt som möjligt.  

 Danielsson skriver att hon sett utifrån sin undersökning där språklig gestaltning 

genom video och media hade fokus att de som haft låg motivation förut fick mer motivation, 

självförtroende och meningsfullhet. Hon skriver också att de samtidigt har tränat på det 

svenska språket när de har använt sig av video och media (Danielsson, 2002, s. 6, 158, 159).  

I Skollagen står det att alla elever ska få den stimulans och ledning för att personligt kunna ut-

vecklas så långt som möjligt (Riksdagsförvaltningen, u.å.).   

 Eleverna på de tre skolorna arbetade mycket med bilder och text visuellt på 

smartboardtavlan, men som variation hade dom egna uppgifter där dom skrev för hand och på 

dator. På tal om Vygotskijs teori om att desto fler reaktioner vi upplever desto starkare befästs 

våra kunskaper, anser jag är intressant i det här fallet med att använda smartboardtavla i klass-

rummet. Att använda smartboardtavla, som oftast är multimodal tror jag många reaktioner går 

in i vårat nervsystem som i sin tur gör att kunskaperna fästs lättare. Vidare på minnet så skri-

ver Steinberg att det är lättare att minnas en bild än ett ord, då han förespråkar att en tanke-

karta kan vara bra att använda då det är som en bild med ord i. Dessutom förklarar han att 

hjärnans högra halva är mer kreativ med bilder och ljud medans vänster hjärnhalva är mer för 

skrift (Steinberg, 1998, s. 96, 101). Larsen skriver att båda hjärnhalvorna behövs att kunna 

läsa och när de små barnen börjar läsa kan de vissa ord som en bild och kommer därför ihåg 
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hur ordet låter. När nya ord som barnet inte känner igen får vänster hjärnhalva arbeta för att 

avkoda och få ihop det fonetiska (Larsen & Parlenvi, 1982, s. 90). Åkerlund påstår att skriva 

multimodala texter är ganska nytt för skolorna och att vi människor använder fotografier för 

att kunna minnas bättre, vilket även penna och papper kan vara. Han kom fram till i sina 

undersökningar att eleverna tyckte det var viktigt att ha med bilder när man skriver samt att 

bilderna förstärker minnet (Åkerlund, 2013, s. 224, 225). Jag tror att det är viktigt att ha med 

bilder när man ser eller skriver en text eftersom det oftast stärker upp budskapet, vilket kan 

vara viktigt hos barn när de börjar bekanta sig med texter. 

 

6.5 Inlärning med bilder 

Eftersom att alla tre lärarna använde smartboardtavlan som ett verktyg i klassrummet som 

hade olika funktioner, blev även då ett läromedel för både läraren och eleverna. Riksdagens 

utbildningsutskott skriver att de digitala läromedlen inte är som fysiska läromedel, utan de di-

gitala är mer multimodala (Riksdagens utbildningsutskott, 2015, s.18). Selander skriver att 

eleverna kan behöva handledning i att förstå texterna även fast de är digitala eller på papper 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 23). Lärare 3 berättade att hen brukade visa bilder på smart-

boardtavlan som stöd, speciellt för en elev som var nyanländ. Pettersson skriver att elever kan 

ha svårt att förstå bilder och att lärarna inte ska ta för givet att eleverna förstår bilderna som är 

med i läromedlen. Vidare förklarar han att utifrån en studie med 3000 barn ansåg 91,5% av 

eleverna att de hade svårt att tolka bilder (Pettersson, 2003, s. 88). Resultatet från Lärare 1 om 

bild som stöd svarar inte mot Pettersson studie om att barn har svårt att förstå bilder. Jag 

tycker att det är intressant hur en sådan stor studie visar att barn har svårt att tolka bilderna, 

medans Lärare 3 berättar under sin intervju att bilderna stöder den nyanlända eleven som har 

det svårt med det svenska språket. I läroplanen för bild står det att eleverna ska träna på att 

förstå och tolka bilder, exempelvis i läromedelsböcker (Läroplan för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet 2011, 2011, s. 29). Dahlgren och Pettersson skriver att bilder i en 

text kan vara problematiskt för barn om det är för mycket eller för lite detaljer, vilket kan på-

verka uppfattningen och känslor, och att man därmed ska vara noga med att välja bilder så att 

det passar mottagarna (Dahlgren, 2013, s. 69; Pettersson, 2003, s. 302, 318). Detta är en sak 

som jag vidare skulle vilja studera, hur barn egentligen uppfattar olika sorts bilder, och om det 

skiljer vuxna åt? 
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Åkerlund och Danielsson tar också upp ämnet med bild och text, att barn har lättare att 

komma igång och skriva när man har med bilder och behöver inte motiveras på samma sätt 

(Åkerlund, s. 2013, s. 223; Danielsson, 2002, s. 143). När det kommer till bilder som visar det 

skrivna ordet skriver Larsen att barn inte behöver använda ljudfonetik utan när barnet ser bil-

den så kan barnet därefter sätta samman bilden med det skrivna ordet (Larsen & Parlenvi, 

1982, s. 95). I det här fallet tror jag smartboardtavla kan vara till stor hjälp där man lätt kan 

lägga in bilder och skriva under bilden vad det föreställer. Det negativa skulle nog vara att 

barnen ligger på olika kunskapsnivåer vilket då kan vara problematiskt om man undervisar i 

helklass. Lärare 2 berättade att hen använde sig av detta genom att kalla det ”dra rätt ord till 

rätt bild”, vilket hen ansåg var en bra övning att göra med eleverna.  

6.6 Bilder i undervisningen 

Hur de olika lärarna arbetade med multimodala texter var genom smartboardtavlan där dom 

använde, bilder, ljud och filmklipp. Lärare 2 berättade att hen använde sin smartboardtavla 

varje lektion och arbetade mycket med ord till bild, där eleverna fick gå fram och dra rätt ord 

till rätt bild. Vygotskij anser att människan har språkliga och fysiska redskap som stärker oss 

själva och att det ingår i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000, s. 74). Utifrån mitt re-

sultat från elevenkäterna såg jag att majoriteten på de tre skolorna tyckte att det var roligt och 

bra att använda smartboardtavlan, vilket jag tror beror på att eleverna kan vara mer delaktiga 

på grund av att man kan gå fram och skiva, dra, och lösa uppgifter tillsammans.        

    Utifrån litteraturgenomgången och resultat framgick det att smartboardanvän-

dandet är ett relativt nytt digitalt verktyg i klassrummet som kräver kompetens att använda. 

Litteraturen jag studerat har visat i stora drag positivt till användandet av smartboardtavla och 

digitala verktyg som undervisningsform, där multimodaliteten tydligt framgår.                                                                                                                                               
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7. Slutsatser 

Syftet med min undersökning var att ta reda på hur lärare på olika skolor arbetar med multi-

modala texter med hjälp av smartboardtavla i svenskundervisningen samt lärarnas syn på ele-

vernas läs- och skrivutveckling. Syftet var även att få reda på elevernas syn på smartboard-

tavlan i klassrummet. Jag anser att mina frågor har besvarats med hjälp av mina undersök-

ningar och litteratur. Det som har varit överraskade under undersökningstiden var att det såg 

så pass olika ut på skolorna där fördelningen av digitala resurser ser olika ut vart i landet man 

bor, även fast jag enbart besökte kommunala skolor. Vad jag menar med digitala resurser me-

nar jag smartboardtavlor och antal datorer/Ipads per elev. Resultatet utifrån mina undersök-

ningar har visat att arbetet med smartboardtavlor tycks vara positivt sett från både lärar- och 

elevperspektiv. Utifrån mina intervjuer med lärarna var alla tre positivt inställda till att an-

vända smartboardtavla som ett verktyg i klassrummet. Ett program som de tre lärarna tyckte 

var extra bra var programmet Notebook som gör det möjligt att spara ner det man har gjort för 

att exempelvis ta upp nästa lektion. På så sätt sparade lärarna lektionstid som gjorde undervis-

ningen mer effektiv. De tre lärarna som jag intervjuade tyckte också att de sett läs- och skriv-

utveckling hos eleverna utifrån att de har arbetat med smartboardtavla i klassrummet. En pro-

blematik i den här undersökningen har varit att få fram tidigare forskning kring smartboard-

tavlor, vilket har gjort att litteraturen har utgått från digitala verktyg. Personligen ser jag det 

inte som ett stort problem då smartboardtavlor går under rubriken digitala verktyg. Utifrån 

den litteratur jag fått fram och resultatet på min undersökning har jag kommit fram till att an-

talet datorer verkar öka på skolorna, vilket i sin tur ökar multimodaliteten. Med tanke på det 

ser jag det som anmärkningsvärt att styrdokumenten inte nämner något om multimodalitet 

utan bara är tolkningsbart.     

 Avslutningsvis har mina studier på tre skolor i Sverige visats sig positivt till att 

använda smartboardtavla i svenskundervisningen för de yngre barnen i grundskolan. Att mul-

timodala texter med hjälp av smartboardtavla kan underlätta inlärningen hos eleverna kan 

vara något mer att forska vidare på i större och djupare utsträckning, eftersom det kanske kan 

vara en del i att höja de svenska skolresultaten hos eleverna? Om jag skulle forska vidare på 

det här området skulle jag fördjupa mig ytterligare, för att under en längre tid se om det sker 

en utveckling hos elever och kanske även rikta in mig på elever med läs- och skrivsvårigheter 

samt dyslexi.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor 

 
 

Hur använder du dig av multimodala texter med hjälp av smartboard? 

- Använder du något visst program?  

- Varför använder du det? 

 

Finns det någonting som gör det svårt att använda smartboard i klassrummet? 

- I så fall vad?  

 

Ser du någon skrivutveckling hos eleverna? 

- Har du på kort och lång sikt sett att det du gör gynnar elevernas läsning och skrivning?  

- I så fall, hur då?  

- Vilka effekter? 

 

Vad har du som lärare för kompetens när det gäller smartboardanvändning?  

- Utbildning? 

- Kurs? 

- Självlärd? 

 

Hur ofta använder du smartboarden? 

 

Vad tror du eleverna tycker om att du använder smartboard i det här syftet? 

- Brukar ni göra någon slags utvärdering kring din undervisning?  
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Bilaga 2 

 

 

Smartboardanvändning 

 
Vad tycker du om smartboard? 

        

        Bra 

        Roligt 

        Dåligt 

        Tråkigt 

 

Egna kommentarer 

 

 

 

 

 

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren använder smartboarden?   

 

     Ja 

     Nej 

     Vet inte 

 

Egna kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

Vad brukar ni göra på smartboarden? 
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Bilaga 2  
 

 

Hur ofta använder ni smartboarden? 

 

Varje dag 

3-4 gånger i veckan 

1 gång i veckan 

        Varannan vecka 

        Någon gång i månaden 

 

Egna kommentarer 
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Bilaga 3 

 

Observationsschema 
Bakgrund: 

Skola: 

 
Årskurs: 

Observation nr: 

 
Datum: 

 
Total lektionstid: 

 
Total observationstid:  

 
 

Lärarens utbildning: Behörig lärare: 

 
Lärarerfarenhet (antal år): 

 
Antal elever i klassen/gruppen:  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Observatörens namn:  
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Bilaga 3 

 

Form av undervisning 
 

Elevaktiv helklassundervisning  

Elevpassiv helklassundervisning   

Läraraktiv handledning vid individuellt arbete, par- eller grupp-

arbete 

 

Lärarpassiv handledning vid individuellt arbete, par- eller 

grupparbete 

 

Annat  

 

 
Läromedel 

 

Smartboard  

Läromedelsbok  

Dator/Ipad  

 

Tidsanvändning 
 

Inledning  

Undervisning  

Material  

Upprätthålla ordningen  

Efterarbete  

Övrigt  
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Bilaga 3  

 

Tidsanvändning för smartboard 
 

Smartboardanvändning  

Efterarbete  

Övrigt  

 
 

Linjär skala 
 

Trygghet i användandet av smartboard 
  Dåligt                    Inte så bra                   Sådär                       Bra                    Mycket bra 

 

 
 

Lärarens inställning 
Dåligt                     Inte så bra                    Sådär                         Bra                  Mycket bra 

 

 
 

Elevernas inställning 
 Dåligt                     Inte så bra                  Sådär                          Bra                  Mycket bra 

 
 

 
Uppmuntrande miljö 
 Dåligt                     Inte så bra                 Sådär                           Bra                 Mycket bra 

 
 

 
Trygg, stödjande lärandemiljö 
 Dåligt                      Inte så bra                  Sådär                           Bra                Mycket bra 
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Bilaga 4 

 

Skola 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja
76%

Nej
0%

Vet inte
24%

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren använder 
smartboarden?

Ja Nej Vet inte

Bra; 48%

Roligt; 44%

Dåligt; 4%
Tråkigt ; 1,2; 4%

Vad tycker du om smartboard?

Bra Roligt Dåligt Tråkigt

Varje dag
68%

3-4 gånger i veckan
21%

1 gång i veckan 
5%

Varannan 

Hur ofta använder ni smartboarden?

Varje dag 3-4 gånger i veckan 1 gång i veckan Varannan vecka Några gånger i månaden
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Bilaga 4  

 

Skola 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bra
71%

Roligt
29%

Dåligt 
0%

Tråkigt
0%

Vad tycker du om smartboard?

Bra Roligt Dåligt Tråkigt

Ja
94%

Nej
0% Vet inte

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren 
använder smartboarden? 

Ja Nej Vet inte

Varje dag
93%

3-4 gånger i 
veckan

0%

1 gång i veckan
0%

Varannan vecka
7%

Hur ofta använder ni smartboarden?

Varje dag 3-4 gånger i veckan 1 gång i veckan Varannan vecka
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Bilaga 4 

 

Skola 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja
82%

Nej
9%

Vet inte
9%

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren 
använder smartboarden?

Ja Nej Vet inte

Bra
52%

Roligt
41%

Dåligt
0%

Tråkigt
7%

Vad tycker du om smartboard?

Bra Roligt Dåligt Tråkigt

Varje dag
21%

3-4 gånger i 
veckan

63%

1 gång i veckan
7%

Varannan vecka
9%

Hur ofta använder ni smartboarden?

Varje dag 3-4 gånger i veckan 1 gång i veckan Varannan vecka
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Bilaga 5 

 
Antal enkäter: 18 st. 

Sammanställning av elevenkäterna Skola 1 
 

Egna kommentarer på frågorna 

 

Vad tycker du om smartboard? 

Jag fattar inte så mycket när man bara börjar med smartboarden.  

Jag tycker inte det är så kul. 

Jag tycker att det är jobbigt att gå fram till tavlan.  

Jag tycker att det är bra att vi ser på filmer och videos på smartboarden.  

Oftast blir det krångligt med att skriva på smartboarden. 

Det är roligt när man får gå upp och skriva på den.  

Jag gillar att använda smartboard, det är spännande. 

Jag gillar ibland, ibland är det tråkigt, det är olika ämnen. 

 

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren använder smartboarden?  

Sådär. 

Kanske ibland. 

Jag tycker att det är lätt att förstå när läraren använder smartboarden.  

Jag förstår ofta men ibland inte men det är sällan.  

För att det står mycket större så man förstår mer när man läser.  

När vi ser på film gillar jag det.  

 

Vad brukar ni göra på smartboarden? 

Skriver oftast och kollar på sånt vi ska jobba med eller kolla skiss och hur det blev jämfört 

med skissen på NO. 

Kolla på film, gör övningar, arbetar på smartboarden. 

Genomgång i matteboken, ramberättelse, film och veckans ord.  

Se film, skriva saker och höra på saker. 

Se på film, titta i böcker, titta på saker, ramberättelser. 

Ser på film, lyssnar på ramberättelser, övningar.  

Se på film, ramberättelse, jobba.  

Vi brukar dra vissa ord till någonting och vi skriver på den, och lyssnar på ramberättelse.  

Lyssnar på ramberättelse på matten, kollar på bilder i SO och kollar på film.  

Övningar och lite andra saker. 

Vi brukar gå in på engelska, matte och Notebook.  

Se på film, se på smartboarden tillsammans.   

Se på film. Diamantjakten.  

Vi brukar skriva på den, vi brukar jobba gemensamt med den.  

Läsa, ha genomgångar, skriva, och räkna matte. 

Väldigt olika. 

Gå igenom saker. 
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Hur ofta använder ni smartboarden? 

Vi använder den inte så mycket. 

Jag vet inte vi använder olika många gånger i veckan tror jag.  

Jag tycker att det kan vara både lättare och svårare att jobba på smartboarden istället för 

böcker.  
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Bilaga 5 

 

Elevernas egna kommentarer på elevenkäterna 
 

Antal enkäter: 16 st. 

Sammanställning av elevenkäterna Skola 2 
 

Egna kommentarer på frågorna 

 

Vad tycker du om smartboard? 

Bra och rolig. 

Rolig tycker jag. 

Våran smartboard är inte bra. 

Den är bra, ganska bra.  

Ibland är det roligt men ibland funkar den inte.  

Jag tycker att smartboarden är bra och snäll.  

Den är bra. 

Den är jättebra, men ibland är den sådär. 

Men ibland vill den inte funka, det är lite tråkigt ibland. 

Jag tycker att det är bra för om hela klassen ska kolla på en video kan alla se. 

När den blir konstig (teknik), jag tycker smartboard är bra att ha. 

  

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren använder smartboarden?  

Ibland är den dålig. 

Jag vet inte. 

Ibland måste hon visa med händerna.  

För man förstår mer. 

Ja när hon visar bilder. 

Det är oftast lätt. 

När man ritar så krånglar den. 

För att man kan se fler bilder, jag förstår mycket. 

Bra saker med bilder. 

Bra för man förstår då.   

 

 

Vad brukar ni göra på smartboarden? 

Vi har samling och gör övningar. 

Tittar på film. 

Vi brukar göra övningar på smartboarden. 

Vi brukar ha genomgångar. 

Nästan allt. 

Titta på film och vad vi ska göra. 

Vi brukar dra ord till rätt bild och göra mattetal. 

Titta på filmer och saker vi jobbar med. 

Vi brukar ha genomgångar och kolla på videor. 
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Vi brukar ha samling på den och kolla på film. 

Använda det på när vi ska se på saker. 

Vi brukar gå igenom saker, massa saker. 

Titta på film och lär oss. 

Vi går igenom vad vi ska göra. 

Gå igenom läxor. 

Vi brukar köra matte, svenska, bild, tema forntiden.  

 

Hur ofta använder ni smartboarden? 

Vi använder den varenda dag typ. 

Typ till varje lektion.  

Den är stor. 

Vi brukar använda smartboarden, ja faktiskt varje dag förutom utflykter. 

Alltid. 

För förstå matte. 

För vi har tema och lär oss.  
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Bilaga 5 

 

Elevernas egna kommentarer på elevenkäterna 
 

Antal enkäter: 11 st. 

Sammanställning av elevenkäterna Skola 3 
 

Egna kommentarer på frågorna 

 

Vad tycker du om smartboard? 

Det är kul när vi får skriva på smartboarden, men det får vi nästan aldrig.  

Ibland kan det vara tråkigt när det krånglar med smartboarden.  

Den är rolig, bra och praktisk.  

Inte bra för ögonen men vi använder den inte så ofta.  

Det är kul för ibland ser vi på film.  

Jag tycker smartboarden är bra för film.  

Den är jättebra. Jag tycker den är ganska bra.  

 

Tycker du att det är lätt att förstå när läraren använder smartboarden?  

Ibland förstår jag inte men oftast förstår jag.  

När vi har svenska och matte.  

Jag förstår.  

Jag förstår ganska lätt.  

 

Vad brukar ni göra på smartboarden? 

Se på film. 

Kollar på filmer och mycket mer. 

Skriva olika ord, meningar och annat. 

Skriva och kolla på bra grejer som film och andra skolgrejer. 

Se på film eller faktaprogram. 

Se på film om någonting.  

På en bild som läraren kan ha tagit fram.  

Skriva. 

Kolla på film. 

Se på videos, filmer. 

Kolla på filmer eller bilder.  

Hur ofta använder ni smartboarden? 

Vi använder den jättemycket. 

Vi använder smartboarden ganska ofta. 

Jag tycker att vi använder den lagom mycket.  

Osäker. 

Vi använder den typ varje dag.  

Vi använder den ganska ofta. 
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Bilaga 6 

Information till vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

Jag heter Josefin Johansson och läser sista terminen på lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete kring multimodala texter i klassrummet. Jag kommer göra flera olika undersökningar på flera olika skolor i 

Sverige, en del av undersökningarna är enkätundersökning där eleverna ska fylla i vad de tycker om smartboardtavlor i klass-

rummet.  

Godkänner du att ditt/dina barn fyller i min enkät? Genom att svara på detta klickar du i JA eller NEJ i formuläret nedan, 

skriver ditt barns namn och skola. Detta är enbart för att det blir enklare för mig att se klass och skola. Eleverna kommer vara 

anonyma i enkätundersökningen.  

Tack på förhand! 

  


