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Abstract             Autumn term 2012 
 

To draw a perfect circle is super. 

- A comparative study of how teachers are using smart board in teaching. 

 

The purpose of the study is to examine how the teachers in second grade use SMART Board 

and compare two schools.  

The process I used was qualitative interviews and classrooms observations.  

Previous studies shows how widely SMART Board is used in classrooms, and this has also 

been shown in my study. 

The study shows how differently SMART Board is used in the classrooms, and how 

important education in the technology of SMART Board is to achieve in the classroom.  

The final discussion clearly shows similarities and differences in the use of SMART Board in 

different classrooms and also the teachers’ thoughts about SMART Board as a tool.  

A central aspect in the use of SMART Board shows how important the basic education in 

SMART Board is. 
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1. Inledning 
Digitala teknologier spelar en stor roll i vårt samhälle idag. Det finns datorer, surfplattor och 

smartphones i de flesta hushåll och nu även på de flesta arbetsplatser. 

Under år 2011 skedde stora förändringar i det svenska utbildningsväsendet. En omändring av 

skolpolitiken ledde till bland annat en ny lärarutbildning och ett nytt betygsystem. Samtidigt 

som detta hände skedde även en utveckling av de tekniska lärverktygen i skolan. I allt fler 

skolor har eleverna tillgång till egna datorer och allt fler skolor utrustas med interaktiva 

skrivtavlor (smartboards). Under min verksamhetsförlagda utbildning kom jag för första 

gången i kontakt med smartboards och i och med smartboardens ökning i de svenska skolorna 

så har jag valt att undersöka hur användningen av smartboard används i två olika klassrum på 

två olika skolor.  

 

2. Bakgrund 
Den internationella debatten om IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i skolan 

handlar inte längre om datorn ska användas i skolan. Nu handlar debatterna om vilken teknik 

som är mest lämplig för undervisning, samt hur tekniken kan hjälpa eleverna att öka sin 

kunskap och förståelse. 

Digitaliseringen av skolan har pågått under 20-30 år. Det var i början av 1990-talet som det 

tog fart, i samband med Internets entré i skolorna. Digitaliseringen återkommer i skolans alla 

olika delar, från administrativa system och information, till planeringen av lektioner och 

lektioner (Hylén 2011:5).    

 

Sedan 1992 har Skolverket ansvarat för den nationella datapolitiken inom skolan. 1994 fick 

de i uppdrag att utveckla ett svenskt skoldatanät, detta skulle bidra till att ge alla skolor bra 

förutsättningar att inför IT i undervisningen. Den påbörjade processen att införa IT som ett 

verktyg var att uppnå läroplanens mål, samt ytterligare utveckla, bredda och fördjupa 

kunnandet om IT i svensk skola (Utbildningsdepartementet 2002:236ff).  

 

För närvarande sker det stora satsningar på en-till-en projekt (en dator per elev) i de svenska 

skolorna. Som lärare idag gäller det att vara medveten om IT:s ökning i samhället och 

klassrummen. Det ställer nya krav på kompetenser hos lärarna. I läroplanen för grundskolan 

(Lgr11) står det att skolan arbetar i en omgivning med många kunskapskällor och ska sträva 

efter att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och 
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kunskapsutveckling. Dessutom står det att skolan ska ansvara för att ”eleverna kan använda 

modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Lgr11 2011:10,14).   

 

Den första smartboardtavlan kom in i klassrummen 1991 hos Universitet i Nevada, USA. 

2003 gjorde Storbritannien en stor IT-satsning i de brittiska grundskolorna och införde 

smartboards i nästan varje klassrum. I oktober 2012 beräknades det finnas omkring 4000 – 

6000 smartboardstavlor i över 1600 skolor i Sverige1 (Robling & Westman 2009:14). Med 

andra ord är det en bit kvar till Storbritanniens nivå. Någon central styrning finns det inte, det 

är upp till varje skolledning att ta beslut om skolan ska införskaffa en smartboard.  

 

Den nuvarande IT - och energiministern Anna-Karin Hatt talade i en debattartikel i februari 

2011 om Sverige som en framträdande IT-nation, och att Sverige måste fortsätta vara det. 

Svenska skolbarn ligger under OECD -snittet (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling) vad de gäller att använda informationsteknik i skolan. Hatt talade även om att 

datorer, interaktiva skrivtavlor och andra IT-hjälpmedel används i för liten utsträckning, 

jämfört med i andra länder (Hatt 2011).  

 

I ett tal i mars 2011 påpekade Hatt att skolan måste bli bättre på att förbereda elevernas IT- 

kunskaper. Enligt statistiken ligger Sverige i topp i Europa med att erbjuda datorer i skolan. 

När det kommer till själva användningen, hamnar vi efter andra länder. Mätningar visar dock 

att svenska barn är bättre än genomsnittet på att använda Internet när de söker information, 

spelar spel och chattar. Arbete med textdokument, bilder och skrivare används dock i mindre 

utsträckning av svenska elever jämfört med andra länder i Europa (Hatt 2011).  

 

Jag har valt att inrikta mig på smartboards och hur det är att arbeta med smartboards utifrån 

lärarperspektiv. Förhoppningsvis kan denna uppsats vara till användning både för lärare som 

redan använder sig av smartboard, men som vill utveckla sin pedagogik, och för skolor som 

funderar över vilken teknologi som ska tas in i klassrummet.  

 

 

 
                                                
1 www.smartboard.se/skola (2012-09-12) 
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3. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera på vilket sätt smartboards använts och hur 

tekniken upplevs av läraren i undervisningen. Jag har jämfört detta i två grundskoleklasser i 

två olika skolor.  

Detta har gjorts genom en studie om tre frågor. 

 

Frågeställningar  
• På vilket sätt arbetar läraren med smartboard i undervisningen? 

• Vilka är fördelarna samt nackdelarna med att arbeta med smartboard enligt lärarna? 

• Vilka är likheterna och skillnaderna i användningsmönster och synsätt på smartboard 

mellan de två skolorna? 
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4. Vad är en smartboard? 
Interaktiv skrivtavla, interaktiv whiteboardtavla eller smartboard. De tidigare nämnda är namn 

på en tavla som kombinerar en projektor samt en dator.  Den ser ut som en vanlig 

whiteboardtavla och sitter fast i väggen. Storleken på tavlan varierar men det finns 

smartboards där skrivytan diagonalt sett, är mellan 121,9 cm och 238,8 cm lång. 

Tavlan kan fungera som en vanlig whiteboardtavla, med speciella elektroniska pennor där 

”bläcket” är elektroniskt och man väljer färg på tavlans nederkant.  De elektroniska pennorna 

lämnar inga fysiska färger efter sig.  

Ord, symboler, bilder, videor etc. som visas på smartboarden visas genom en projektor via 

datorprogrammet Notebook. Som lärare kan du sitta vid datorn och föra undervisningen 

medan alla elever ser på skärmen vad som händer. Det går även att stå framme vid 

smartboarden och använda fingrarna istället för en datormus. Den har en sådan kallad ”touch 

screen” – pekskärm2 .  

 

Programmet Notebook som ingår vid köp av smartboard påminner om Microsoft Word. När 

programmet öppnas syns verktygsfält och flikar runt kanterna. I mitten är det en stor tom yta 

som är själva skriv/visningsytan. Notebook installeras vid installationen av smartboarden. 

Elever och lärare kan även ladda ned programmet i sina privata datorer, och kan därmed 

förberedda lektioner hemifrån eller ta igen missade lektioner (Robling & Westman 

2009:15ff).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Smartboard 685 – där projektorn sitter ovanför och ger minimalt med skugga (Bild från 

www.smartboard.se/produktuer 2012-09-01). 

                                                
2 http://www.interaktivskrivtavla.se/guide-interaktivskrivtavla.pdf (2012-09-01) 
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5. Teoretiska ramar  
I detta arbete har jag utgått från ett sociokulturellt perspektiv, där jag har valt att inrikta mig 

på lärarnas perspektiv och hur användningen av smartboard går till.  

 

Jag har inspirerats av den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs teorier om lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Professorn Tomas Kroksmark, skriver att Vygotskijs teorier ligger 

nära fenomenologin, vilket innebär att människans egna upplevda erfarenheter står i centrum. 

En grundläggande aspekt i lärandet är när exempelvis eleven integrerar i samstämmighet med 

någon som redan kan, såsom läraren (2011:446, 452). 

Vygotskij menar att den sociala interaktionen är viktigt, det är nämligen den ”närmaste 

utvecklingszonen” för lärandet. Lärande kan ses som en social process där man lär sig 

tillsammans med någon och till något som anses som meningsfullt och troligt, enligt 

professorerna Anna-Lena Rostvall och Staffan Selander (2008:14f). 

Professor Roger Säljö skriver enligt Vygotskij, att vi alltid är under utveckling och förändring 

och att vi människor har möjlighet att ta till oss kunskap från vår omgivning i varje socialt 

samspel vi ingår i. Att med liten hjälp av handledning eller hjälp kan vi lösa stora problem 

som vi inte kunnat genomföra på egen hand (2000:119f).   

 

5.1 Sociokulturella föreställningar  
Ett sociokulturellt perspektiv har fokus på hur vi tillägnar oss kunskaper och hur tänkande 

och handling hör ihop, samt försöker förstå kopplingen mellan de olika sammanhangen och 

de individuella handlingar som sker. Lärandet sker inte i ett ”socialt vakuum” vilket betyder 

att kunskap inte är neutral utan sammanhang, det handlar om ett socialt samspel mellan 

människor där individen utvecklar sina kunskaper (Säljö 2000:17f, 103).  

En utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är skillnaderna mellan kunskap 

och färdigheter bland människor. Samhället utvecklas och skapar nya livsformer med olika 

sociala organisationer. Vi människor hamnar i olika situationer och handlingar i sociala 

miljöer. Först lär vi oss att upptäcka dem, för att sedan ta del av dem och för att i sista steget 

förhoppningsvis kunna genomföra handlingen från början till slut (2000:121).  

Det sociokulturella perspektivet förespråkar ett aktivt lärande och engagemang. Som nämnts 

tidigare är frågan i det sociokulturella perspektivet hur vi tillägnar oss kunskaper. Detta kan 

anpassas till hur lärare tar till sig nya tekniska verktyg.  
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5.2 Lärande    
Lärande och utbildning är en livslång process, där vi lär oss nya saker hela tiden. Tekniken 

byts ut och arbetsuppgifterna ändras, vilket innebär att vi måste lära oss nya inlärningssätt för 

ett fortsatt lärande. Lärare som står framme i klassrummet och för en monolog samt använder 

böcker som läromedel kommer inte finnas kvar i framtiden enligt Säljö. Att som elev sitta och 

höra på lärarens monolog längst fram i klassrummet när medier har en sådan stor roll i 

samhället fungerar inte i dagens samhälle. Det gäller att som lärare ta sig tid och försöka 

förstå den nya teknologin, samt alla dess olika användningsområden. Detta för att elever och 

lärare tillsammans ska ingå i ett gemensamt lärande (2000:239ff).  

 

Selander och Rostvall talar om hur kunskap visas genom kommunikation med varierande 

semiotiska resurser, det vill säga läran om tecken och hur de sammanställs i olika medier. Det 

kan vara tal, gester, musik eller bilder. Hur eleven använder sig av dessa resurser för att skapa 

något meningsfullt, ingår i en process där kunskap formas och omvandlas i olika situationer, 

och som sker både medvetet och omedvetet (2008:13f). 

 

Under 1880-talet utvecklades flera skolämnen och det skapades läroböcker. Dessa böcker var 

en konkretisering av läroplanen och rymde allt som räknades in som kunskap i skolan. En 

lärobok var uppbyggd på liknande sätt då som idag. Idag är det dock en annan layout på 

böckerna, dessutom förväntas det att det ska finnas komplement till läroboken på förlagens 

internetsida, där extrauppgifter och kompletterande information. Vissa skolor använder även 

endast dessa informationssidor via Internet. Den digitala utvecklingen idag, innebär inte bara 

att eleverna är konsumenter, utan även producenter av information. Detta innebär att en ny 

syn på lärande växer fram (Selander & Kress 2010:59ff).   

 

5.3 Design för lärande 
Jag kommer utgå från Rostvall och Selanders begrepp design, som handlar om hur läraren 

utformar lektioner från teckensystem och digitala medier. Även hur den lärande individen 

använder sig utav dessa resurser i tid och rum för att skapa något meningsfullt i sitt lärande 

(2008:20f).  

Som lärare är det viktigt att fundera över hur man vill nå ut till eleverna, att materialet ska 

vara relevant och funktionellt för sitt syfte, samt vara överskådligt och ha en bra struktur. Det 

vill säga en ”god design”. Det handlar inte om att eleverna endast ska ta emot datorbaserat 
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material utan det måste fånga elevernas intresse och eleverna måste kunna få pröva och så 

småningom behärska materialet. Som lärare är designteoretiskt perspektiv relevant att ställa 

sig själv frågan hur ”jag” som lärare kan forma den bästa lärmiljön där ”jag” arbetar. 

Designteoretiskt perspektiv innebär även att utgå från att människan är en social varelse som 

oavbrutet skapar och tolkar med hjälp utav tecken, symboler och bilder (Rostvall & Selander 

2008:22ff, 28f). 

 

6. Tidigare forskning 
Det finns inte så mycket tidigare forskning om smartbord i Sverige, utomlands finns det dock 

mer.  

Professorerna Punya Mishra och Matthew J. Koehler, på Michigan University, skriver att med 

all ny teknik som kommer in i klassrummen så ställs det högre krav på lärarna att de 

behärskar tekniken. Med tiden kommer detta bli vardagsmat precis som exempelvis pennan 

och mikroskopet har blivit. Även om teknologin kan verka komplicerad och ha vissa 

begränsningar, gäller det att förstå att teknologin varken är neutral eller ensidig. Tillämpar 

lärarna tekniken på rätt sätt och till passande arbetsuppgifter så är den användbar. E-post ger 

exempelvis inte samma utdelning som ett telefonsamtal. Lärare har ofta otillräckliga 

kunskaper i teknologin och har inte fått tillräcklig utbildning inom ämnet (2009:2f).  

Mishra och Koehler fortsätter om tillvägagångssätt för lärare som ska integrera teknik i sin 

undervisning. De menar att det inte finns ett ”rätt sätt” utan att lärarna ska utgå från 

förhållandena i sitt egna klassrum. Vanligtvis placeras smartboarden längst fram i 

klassrummet då tavlan inte är flyttbar. Detta leder till att möbler som bänkar och stolar 

placeras så att skärmen blir synlig för alla. I en traditionell klassrumsmiljö leder detta till att 

läraren förstärker sin maktposition då eleverna endast får använda smartboarden när de blir 

kallade till den.  

Mishra och Koehler ställer sig frågan om detta är det enda sättet som smartboarden används i, 

eller om det går att göra på andra sätt. En förutsättning för detta är lärarens kunskap om 

smartboards samt vilket arbetssätt som är mest lämpligt för sitt eget klassrum (2009:2f). 

 

Ian Hall och Steve Higgings, professorer i kommunikation och vetenskap vid Newcastle 

University skriver i en artikel om vad smartboard är för något och olika uppfattningar om den.  

Smartboarden beskriver dem som en tryckkänslig tavla som är ansluten till en projektor eller 

dator, som styrs med fingrar eller speciella pennor. Hall och Higgings staplar upp vilka 
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tänkbara användningar en smartboard kan användas till. Exempel på detta är internetknutna 

hjälpmedel som kan visas för hela klassen, visa klipp och filmer från internet, visa upp 

elevpresentationer, göra digitala bilder samt spara anteckningar för framtida bruk.  

Enligt Hall och Higgings är syftet med smartbords att möjliggöra digitala redskap i 

undervisningen. Genom smartboardens olika kapaciteter så fångas elevernas 

uppmärksamheter då de särskilt använder de visuella aspekterna som ljud (musik, 

röstinspelningar) och rörelse (dra, peka och trycka). Det leder i sin tur till att elevernas 

engagemang, motivation och uppmärksamhet ökar (2005:104ff).  

 

Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö är forskare i pedagogik och har 

gjort ett forskningsprojekt som handlar om informations och kommunikationsteknologi (IKT) 

för yngre barn i skolan. Författarna frågar sig om den pedagogiska verksamheten har blivit 

bättre med den nya teknologin som kommit in i klassrummen. De skriver att om elevernas 

motivation ökar så blir kvalitén i lärandet bättre. Alexandersson m.fl. förmodar att variationen 

i undervisningen ökar, att speciella arbetssätt kan underlättas, aktuellt material kan bli mer 

lättillgängligt samt skrivandet kan underlättas (2001:12).  I studien undersökte författarna 

bland annat en problemlösning i matematik där eleverna i årskurs tre i grundskolan ena 

veckan skulle använda sig av ”traditionella” hjälpmedel såsom papper och penna, för att andra 

veckan använda sig av ett matematiskt datorprogram. Studien visar tydlig skillnad mellan 

uppgifterna. Genom användningen av datorprogrammet ökade samarbetet och samspelet 

markant. Eleverna var koncentrerade av det de såg på skärmen och förde samtal om vad som 

hände. Under uppgiften med papper och penna satt eleverna tysta och blyga och viskade till 

varandra, och eleverna kunde börja samtala om saker som inte hade med uppgiften att göra. 

En förklaring till att interaktion och samarbete ökar när IT används i undervisning, kan 

exempelvis bero på att en dator i detta fall, är ett fängslande verktyg. Eleverna möttes av 

rörligt bildspel med färger ljud och rörelser vilket ledde till att eleverna blev fängslade till 

skillnad vid problemlösningen vid papper och penna uppgiften (2001:79ff).  

 

Forskarna Gemma Moss, Carey Jewitt, Vicky Armstrong, Ros Levacic, Alejandra Cardini och 

Frances Castle från London University, skriver i deras rapport om smartboards och pedagogik 

om påverkan på undervisningen av införandet av smartboard.  

De har utgått från frågeformulär och intervjuer med lärare i sin studie.  

Nästan alla lärare i Moss m.fl. studie visar att smartboarden är ett bra komplement till 

undervisningen, förutsatt att tekniken inte strular. Detta skapar då en irritation och blir ett 
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störningsmoment för lärarna och eleverna. Samtidigt säger lärarna i studien att smartboarden 

har underlättat i den dagliga verksamheten (2007:20ff). 

 

Att införskaffa smartboards behöver inte förändra den befintliga pedagogiken. Den varierande 

användningen av smartboards är främst till för att stödja undervisningen, för att sedan kunna 

utöka användarområdet av tekniken. Moss m.fl. anser att genom detta blir både elever och 

lärare motiverade. För att detta ska blir genomförbart måste lärarna få grundlig genomgång 

och utbildning, samt tid att experimentera med smartboarden (2007:6f).   

 

Professor Michael Gaffney på Australian Catholic University, skriver om hur lärare ska 

förbättra sitt utnyttjande av digitalt innehåll. Att det är absolut nödvändigt i en digital skola att 

en effektiv användning av teknik inkluderas i skolans utvecklingsplan. Det handlar om att 

planlägga och samtidigt uppmärksamma lämpligheten av tekniska verktyg i undervisningen. 

Det gäller att förmå lärarna att använda den, motivera och skapa intresse hos eleverna, få fram 

betydelsen i värdet av digitalt innehåll i undervisningen, samt att regeringen och myndigheter 

har tydliga mål för teknik i undervisningen (2010:1f).  

Om en skola överväger att ta in digitalt innehåll i klassrummen ska verktyget stödja den 

önskade undervisningen och utvecklingsnivån på skolan. Lärarna behöver även teknisk 

support och utbildning för att kunna använda materialet snabbt och effektivt. Eftersom 

undervisning och lärande med ny digital teknik kan skapa en del problem. Sådana 

omständigheter skriver Gaffney, kräver att lärare har självkänsla och en kreativitet för att 

kunna fortsätta undervisningen, samt att de vågar pröva på sina nya yrkesmässiga kunskaper 

(2010:7f). 
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7.0 Metod och material 
Docenten Birgitta Kullberg, skriver i Etnografi i klassrummet om två olika forskningssätt, det 

kvalitativa och det kvantitativa.  

Inom humanvetenskaperna är kvalitativa studier är målet att förstå handlingar och företeelser 

var för sig, samt i relation till allt som är känt omkring dem. Insamlingsinstrumenten för den 

kvalitativa utgörs av intervjuer och observationer medan den kvantitativa modellen utgörs 

ofta av enkätundersökningar (2004:52ff).  

 

Sociologen Ann Kristin Larsen, skriver i Metod helt enkelt att intervjuer, observationer, texter 

och dokument är exempel på kvalitativ data. Larsen skriver att kvalitativa intervjuer kan vara 

bra vid starten av sitt projekt då det är vanligt att man är osäker på vilka frågor som ska 

ställas. Det finns olika sorters intervjumetoder. En kvalitativ intervju kan vara mer eller 

mindre strukturerad, vilket innebär att färdiga frågor finns i en fast ordningsföljd. Genom 

detta sätt får informanten själv formulera sina svar istället för att kryssa i svaren på frågorna, 

som kännetecknar kvantitativa intervjuer. Frågorna ska tillsammans innehålla ett bra underlag 

för forskarens frågeställning. Fördelen med denna intervjuform är att efterarbetet blir lättare 

att sammanställa när alla informanter svarar på samma frågor, vilket i sin tur ger tydligare 

jämförelser (2009:83).       

 

Lektorerna Oscar och Magnus Öhlander, skriver i Etnologiskt fältarbete, att man genom 

observationer och fältarbete kan ge beskrivningar av fenomen som sker i det dagliga 

samspelet. Observationen kan ge information som informanten inte talar om under intervjun. 

De kan även ge forskaren möjlighet att upptäcka likheter och skillnader på vad informanten 

gör och vad de själva beskriver hur de arbetar (2011:113ff). 

Det finns olika varianter på observationer, platsobservationer är en av dem. Det innebär att 

forskaren vistas under en plats under längre eller kortare tid, och observerar vad som händer 

samt kanske deltar mer eller mindre i sammanhanget, men på avstånd. Fältet är avgränsat och 

man har valt ut en plats eller en människa att observeras (2011:119f).  

 

Jag kommer att utföra en kvalitativ studie med platsobservationer och en strukturerad 

intervjuguide där jag följde min intervjuguide men hade utrymme för följdfrågor. 
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7.1 Urval 
Syftet med denna undersökning är att se hur smartboards används i lärarundervisningen och 

jämföra detta på två grundskolor. Jag gick in på hemsidan smartboard.se för att se vilka skolor 

som använde sig av smartboard.   

Jag kontaktade sex grundskolor i Stockholmsområdet som använder sig av smartboard. Två 

rektorer hörde av sig och var intresserad av min studie. På varje skola fick jag möjlighet att 

intervjua lärare som är förespråkare av användning av smartboard, göra observationer samt 

intervjua rektorerna. 

Skolorna är två kommunala grundskolor inom samma kommun med årskurser F-6 samt F-9. 

Båda skolorna har smartboardtavlor som de använder sig utav i stor utsträckning.  

 

Jag spenderade nästan två hela dagar på respektive skola inför mina observationer. 

Intervjuerna genomfördes i samband med min närvaro på skolorna. I mitt insamlade material 

har jag endast plockat ut de delar som är mest relevant för min undersökning.   

 

 

Intervjupersoner:3  

• Rektor i F-6 skolan Gården. Arbetat som rektor på skolan i 7 år, totalt 15 år som 

rektor. 

• Klasslärare Sofia i årskurs 2 på Gården. Arbetat som lärare i 3 år, totalt 2 år på skolan. 

 

• Rektor i F-9 skolan Eken. Arbetat som rektor 2 år, totalt 20 år men då som lärare.  

• Klasslärare Karin i årskurs 2 på Eken. Arbetat som lärare i 23 år, totalt 20 år på skolan  

• Klasslärare Birgitta i årskurs 2 på Eken. Arbetat som lärare i 7 år, totalt 5 år på skolan.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 Alla namn på skolor och personal är fingerade 
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7.2 Genomförande 
Inför undersökningen valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer samt även 

platsbaseradeobservationer. En intervju skulle ge mig direkta svar samt möjlighet till 

förklaring eller förtydligande av både mig samt informanterna. Observationer genomförde jag 

för att få mig en bredare inblick om min undersökning. Under observationerna stod jag oftast 

längst bak i klassrummet. Jag studerade hur läraren använde smartboarden i undervisningen 

och tavlans funktion i klassrummet. 

 

Intervjufrågorna skapades efter att jag läst in mig på området samt förklarat mitt syfte och 

frågeställning. Därefter mejlade jag över frågorna till min handledare som kunde ge mig 

respons och feedback. Frågeformuläret finns bifogat i bilaga1. 

Eftersom jag fick kontakt med två rektorer så valde jag även att ställa frågor till dem, för att ta 

reda på varför smartboards användes på skolorna.  

Jag valde kvalitativa intervjuer då de är ett bra sätt i början av ett projekt. Valde även att ha en 

strukturerad intervjuguide där jag hade färdiga frågor i en fast ordningsföljd för att jag skulle 

ställa samma frågor till de intervjuade och för att informanten själv skulle få formulera sina 

svar (Larsen 2009:83).  

 

Forskaren Jan Trost tar upp att det är viktigt inför en intervju att miljön ska vara så ostörd som 

möjligt samt att den intervjuade ska känna sig trygg, och vid användning av inspelning under 

intervju är det viktigt att meddela informanten om de innan (2010:64f). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av min smartphone. Intervjuerna genomfördes i respektive 

klasslärares klassrum efter skoldagen. Intervjuerna tog olika lång tid då några av 

informanterna var mer pratsamma och detaljerade än andra, de pågick mellan cirka 16 

minuter till cirka 45 minuter. I mina intervjuer med rektorerna så blev jag tvungen att 

intervjua dem över telefon på grund utav deras tidsbrist. Vi hade kommit överens innan om 

när det skulle ske och båda rektorerna var informerade om att det var en intervju (2010:42). 

 

Efter intervjuerna transkriberade jag materialet för att göra det tydligt för mig själv vad som 

sagts under intervjuerna, samt för att underlätta arbetet i min kommande analys. Jag lyssnade 

på det inspelade materialet och skrev samtalet på datorn för en tydligare struktur samt lättare 

kunna skilja på de olika informanterna. Vid sidan av dessa har jag gjort egna 

minnesanteckningar så som informanternas ålder, iakttagelser under intervju och 
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observationer samt kroppsspråk. Då under forskningsprocessen det kan kommas bli relevant 

(Dalen 2008:65ff). 

 

7.3 Etiska principer 
Inför intervjuer är det viktigt att tänka på olika etiska aspekter för dem som medverkar i 

undersökningen. Samtyckeskravet och informationskravet innebär att informanterna har fått 

information om vad forskningen handlar om samt att deras egen medverkan är frivillig och 

kan när som helst välja att avbryta. I kontakten med skolorna berättade jag vem jag var och 

vilken högskola jag kom ifrån, samt syftet med min undersökning. Detta blev informanterna 

påminda om även innan intervjun samt att allt som berättas kommer endast användas till 

denna undersökning. Allt material behandlas anonymt enligt konfidentialitetskravet. Det 

innebär att all information som kan identifiera personer ska antecknas, förvaras och 

avrapporteras så inga människor eller skolor ska kunna identifieras av utomstående (Dalén 

2008:21ff).   

  

7.4 Reflekterande metoddiskussion  
Som forskare är det viktigt att fundera över hur ens egen roll kan ha påverkat en 

intervjusituation eller observation genom sin närvaro, samt val av forskningsområde (Dalen 

2008:114f).  

I och med ökningen av teknologi i klassrummen så ville jag undersöka hur det är som lärare 

att arbeta med detta samt undersöka om det finns likheter och skillnader på användningen av 

smartboards. På grund av svårigheter att få tag på informanter har jag begränsat mig till två 

klassrum på två olika skolor inom samma kommun och därför är tillförlitligheten begränsad. 

Här kan poängteras att jag har genomfört en kvalitativ studie och att kravet på statistisk 

jämförbarhet inte blir lika stor som i en kvantitativ studie. Resultatet blir däremot mer 

trovärdigt när både observationer och intervjuer görs. Samt när informanterna är eniga i 

sakfrågan och med tidigare forskning.  

 

En situation i början av mina observationer anser jag att min närvaro kan ha påverkat min 

studie. Strax innan skoldagen skulle börja, så frågade läraren om jag ville att hon ska upprepa 

en smartboardlektion som hon hade gjort dagen innan. 

Detta anser jag har påverkat min närvaro, då hon egentligen hade andra planer men eftersom 

jag var där för att observera smartboarden valde hon att börja lektionen med den övningen 
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som inkluderade en smartboard. Hade jag inte varit där skulle läraren antagligen gjort något 

annat som eventuellt inte inkluderade en smartboard. Detta var dock inget som eleverna 

reagerade på, utan de fick upprepa övningen från dagen innan.  

 
 
8.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet av min undersökning utifrån tre olika teman – 

beslut, användningsområde samt fördelar och nackdelar.  

Jag kommer redovisa resultat som ligger till grund för undersökningens syfte och därefter 

analysera dessa utifrån tidigare forskning och bakgrund. Mitt syfte var att bland annat jämföra 

två klasser i två olika skolor och jag kommer presentera resultatet under varje tema. Detta 

avslutas sedan med en observations dag i respektive skola.  

 
8.1 Beslut  
Den första smartboarden införskaffades till Ekens skola för cirka sex år sedan. Därefter köptes 

det in några smartboards per år. Idag finns det cirka 50 stycken på skolan och alla klassrum 

har en. Beslutet kom efter då ledningsgruppen insåg att det var dags att pröva ny teknik i 

skolan. Valet föll på smartboard då programvaran ansågs mer lätthanterlig. En flyttbar 

smartboard placerades i personalrummet för att lärarna skulle få pröva tillsammans och lära 

sig av varandra. ”Detta föll ut mycket väl” säger rektorn på Eken.  

 

Gården tog in smartboards för fyra år sedan. Skolan startade med några få smartboards, som 

placerades i klassrum hos lärare som var nyfikna på smartboarden. ”Därefter såg jag till att 

det blev spridning på skolan” berättar rektorn på Gården.  

Fler lärare blev intresserade och året därpå införskaffades det fler smartboards. Beslutet att 

införskaffa smartboard började med att en av medarbetarna berättade för andra medarbetare 

om smartboards. Därefter pratade dem med rektorn. ”Jag lyssnade av med ledningsgruppen 

och därefter tog jag beslutet. Argumentationen var medarbetarnas vilja och fasta övertygelse 

om den pedagogiska riktigheten”.  

 

Birgitta har arbetat med smartboard i sin undervisning i sex år. Hon berättar att skolan köpte 

in smartboard och ”det hamnade en i mitt klassrum”. Till en början använde hon den 

mestadels för att titta på filmer men efterhand använde hon den mer och mer och idag 
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används den dagligen. I samband med att smartboarden kom in i Birgittas klassrum fick hon 

en utbildning i ämnet. 

Karin har precis som Birgitta använt smartboard i sex år. I samband med att hon fick en 

smartboard började hon arbeta med den lite försiktigt. Karin fick utbildning i samband med 

införandet av smartboard och ”därför ville man börja direkt och kunde även göra det”.  

 

Sofia som arbetar på Gården började arbeta på skolan när smartboarden redan fanns i 

klassrummet. Hon hade inte arbetat med tekniken innan men testade på lite försiktigt. Skolan 

erbjöd en kurs om smartboard som hon gick på.  

 

8.2 Beslutanalys  
Hatt (2011) säger att Sverige är idag en framträdande IT nation. För att detta ska kvarstå är 

det upp till varje skolledning att fatta beslut hur IT kan hjälpa, stötta och förbereda eleverna 

inför arbetslivet. 

Dessutom måste skolledningen ställa sig frågan om vilken teknologi som passar bäst till sin 

skola. 

 

Skolan Eken baserade sitt beslut på att köpa in smartboard till skolan genom ”dags att pröva 

ny teknik” enligt rektorn. Utvalda personer i ledningsgruppen såg då över valmöjligheterna 

och tog ställning efter det. Smartboarden valdes efter programvarans lätthantering. En flyttbar 

smartboard placerades i personalrummet och fick lärarna att pröva på den nya tekniken.  

 

Rektorn på Gården lyssnade på sina medarbetare i frågan om att ta in smartboard. 

Medarbetarna var övertygade om att smartboard kunde bidra med den ”pedagogiska 

riktigheten”. Rektorn bestämde sig för att pröva och tog in smartboard i de klassrum där det 

fanns pedagoger som var nyfikna och villiga att pröva på. Därefter kom fler och fler 

smartboards in i klassrummen.  

Här tycks beslutet ha kommit efter nyfikenhet hos rektorn efter medarbetarnas åsikter om att 

smartboards skulle ge förbättrad pedagogik. 

Tidigare forskning visar att smartboards ökar elevernas engagemang och motivation 

(2005:104ff). 

 

I läroplanen för grundskolan (Lgr11) står det att skolan ska arbeta och sträva efter att skapa de 

bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Läroplanen 
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tar även upp att det ligger på skolans ansvar att eleverna ska få möjlighet att använda och ta 

del av modern teknik som verktyg för kunskapssökning, kommunikation, skapande och 

lärande (skolverket 2011:10,14).   

 

Skolorna måste även bli bättre på att förbereda eleverna inom IT-kunskaper, det räcker inte att 

endast ge eleverna datorer och använda internet till att söka på utan förbereda och låta 

eleverna ta del av tekniken så eleverna är förberedda och vana användare inför samhället och 

den kommande arbetsmarknaden (Hatt 2011) 

 

8.3 Användningsområde  
Enligt rektorn på Eken så kan alla lärare som haft egna lektioner på smartboards spara dessa 

på skolans gemensamhetskatalog så att lärarna kan ta del av varandras smartboardlektioner. 

Smartboards används dagligen av samtliga lärare på skolan, även i slöjden och 

hemkunskapen. Rektorn beskriver användningen av smartboard: ”Vi har haft kurstillfällen för 

all personal och vi har fler planerade för att få ut så mycket som möjligt av smartboarden och 

under en mässa i november kommer vi presentera vårt arbete med smartboard”. 

 

Rektorn på Gården ser det pedagogiska värdet i smartboarden i och med att eleverna har stor 

nytta av den. De redovisar sina arbeten och kan själva använda den som ett arbetsredskap. Det 

är upp till varje lärare hur de använder sin smartboard, alla lärare använder den även 

idrottslärarna. Lärarna ser smartboardens användningsområden mer och mer. ”Vi har 

utbildning i smartboard i samband med lanseringen, därefter lär vi oss av varandra”.  

 

Birgitta använder sin smartboard varje dag, ibland till varje lektion. Hon använder den både i 

helklass och i halvklass. Birgitta använder den vid genomgångar av olika arbetsområden, 

färdiga lektioner från gemensamhetskatalogen, filmvisning, skriver texter, interaktiva 

läroböcker till undervisningen, visar egna arbeten med mera. På frågan om hon känner sig 

säker i sitt användande av smartboard så fick jag som svar att hon känner sig säker.  Hon 

använder eget producerat material eller färdigt material. ”Om det är några minuter kvar på 

lektionen kan jag improvisera ihop något på smartboarden”. Birgitta fortsätter berätta att hon 

har haft internutbildning för andra lärare av smartboard på skolan samt även varit på en annan 

skola och haft utbildning för dem.  
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Karin använder även sin smartboard varje dag. Helklass och i halvklass men även med 

enskilda barn. Det kan vara om en elev behöver mer förståelse eller tydligare förklaring. Den 

används som filmduk, en whiteboardtavla för att skriva tankar och instruktioner på, 

dokumentkamera till att visa upp elevers arbeten eller andra bilder som används till 

undervisningen. I matteundervisningen arbetar Karin med bilder ur galleriet som enkelt kan 

förstoras, förminskas, dubbleras, halveras med mera. Hon berättar att hon använder mycket 

eget material som hon gjort och tycker det är enkelt och roligt att utforma sitt egna material. 

Om det blir tid över under lektionen så berättar hon att det bara är att plocka fram ett program 

som hon konstruerat.  

På frågan om hon känner sig säker i användandet av smartboarden så får jag till svar: -

”Jättesäker”. Precis som Birgitta har hon gått en internutbildning på skolan, samt även gått på 

en kurs som hemsidan smartboardklubben.se ordnat.  

 

Sofia som är lärare på Gården berättar att hon använder smartboarden ”hela tiden” både i 

helklass och halvklass. Hon berättar att hon börjar varje lektion med att skriva på 

smartboarden så eleverna vet vad dem ska göra när de kommer på morgonen. Sofia använder 

sig utav smartboarden till att skriva, kolla på video/filmklipp, eleverna kan visa upp 

semesterbilder, färdigt material vid tillfällen då det finns tid över eller under roliga timmen 

om eleverna vill. Exempelvis spelen: hänga gubben, yatzy och olika matematikspel som ingår 

vid installationen. 

Sofia gick den utbildning som skolan erbjöd och har inte gått på någon mer, samt inte heller 

hört om det ska bli fler. På frågan om hon känner sig säker i sitt användande av smartboard så 

berättar hon ”nej det gör jag inte, men jag skulle gärna vilja för jag tycker det är så kul”.  

 

8.4 Användningsområde-analys  
Eken hade i samband med lanseringen av smartboard flera kurstillfällen för samtlig personal. 

Det pågår även löpande utbildningar för att få ut så mycket av smartboardens 

användningsområde som möjligt. Några i personalen som har ett ”extra brinnande intresse” 

enligt rektorn, får möjligheten att ha internutbildningar på skolan samt andra skolor. När jag 

frågade lärarna om de kände sig säkra i användning av smartboard fick jag till svar: - ”ja!”. 

Båda Birgitta och Karin kände sig mycket säkra och menade att de berodde på deras gedigna 

utbildning inom området.  
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På Gården har det endast varit utbildning vid lanseringen och därefter inget mer. När jag även 

frågade Sofia om kände sig säker i användandet av smartboard så svarar hon att hon inte 

känner sig säker, men att hon skulle vilja lära sig mer.  

 

Gaffney skriver i sin studie att det är nödvändigt för en skola som köper in teknik att det ska 

inkluderas en effektiv användning för tekniken i skolans utvecklingsplan. Där planering och 

användning av den nya tekniken ligger i fokus. Det gäller att få lärarna att våga använda 

tekniken och motivera eleverna till det samma, samt göra eleverna medvetna om teknikens 

betydelse och användningsområde. Lärare har ofta otillräckliga kunskaper i teknologi och har 

ofta inte fått tillräcklig utbildning i ämnet. Detta gäller även att våra politiker trycker på 

skolorna att de ska ha tydliga mål för teknik i undervisningen (2010:1f).  

 

Av de lärarna jag intervjuade använde samtliga smartboarden dagligen i både helklass, 

halvklass samt vid behov med enskilda elever. Dock skiljer det sig i utsträckningen av 

användandet. Birgitta och Karin som har mer utbildning i smartboard tillverkar ofta egna 

lektioner som de lägger in i egna mappar på smartboarden, samt lägger upp dem på skolans 

gemensamhetskatalog. De utnyttjar även smartboardens användningsområde mer än Sofia. 

Sofia använder sin smartboard till att komma åt Internet på ett smidigt sätt, se filmer, visa 

elevernas arbeten så att alla kan ta del av information samt som en whiteboardtavla.  

Hall och Higgings nämner just hur smartboard är användbart till Internetknutna hjälpmedel, 

filmer och elevpresentationer som kan visas upp för hela klassen (2005:104ff). Dock finns det 

mycket mer som kan göras med smartboards. Som lärare är det viktigt att fundera ut hur man 

vill nå ut till eleverna, att materialet har ett syfte samt är överskådligt och har en bra struktur. 

Det handlar inte om att eleverna enbart ska ta emot datorbaserat material utan de måste fånga 

elevernas intresse samt att eleverna ska på pröva och kunna behärska materialet (Rostvall & 

Selander 2008:22ff, 28f). 

 

8.5 Fördelar och nackdelar: Resultat  
Birgitta berättar att efter smartboarden kom in i klassrummet så tycker hon att eleverna har 

blivit mer fokuserade. Framförallt vid exempelvis genomgångar då smartboarden används 

frekvent. ”Eleverna blir mer delaktiga eftersom de kan laborera framme vid smartboarden 

om vi har övningar exempelvis”. Hon fortsätter förklara att eleverna tycker det är kul med 

något nytt, men att det också tillslut blir vardagsmat. Birgitta anser att fördelarna med 

smartboard är det som hon nämner ovan och att det blir en naturlig del av undervisningen 
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samt ”att barnen blir tekniska på kuppen”. Hon ser inga nackdelar med smartboard förutom 

när tekniken strular och att det tar ett tag innan man lär sig att skriva snyggt på en smartboard.  

 

Karin anser att smartboarden har gjort undervisningen mer lättillgänglig samt att det blir 

lättare att laborera. Karin menar att det har blivit mer diskussioner i klassrummet då hon kan 

visa exempel så alla kan se och att det blir variation i undervisningen. Karin anser att i stort 

sett är allt positivt med smartboard. ”Man har tillgång till allt och bara att kunna rita en 

perfekt cirkel är super”. Hon berättar även att smartboarden kan underlätta för vikarier då de 

går att förbereda lektioner hemifrån och sedan skicka det till skolan och vikarien. Samt att de 

går att spara material. Nackdelen anser hon kan vara att man endast kan arbeta en i taget med 

den och att ”det blir inte så snyggt när man skriver på den”. En annan nackdel är när eleverna 

ska skriva på smartboarden och de kommer åt smartboarden med arm eller liknande och då 

smartboardens fokus ändras, och det går då inte att skriva. Hon tar även upp att det är viktigt 

att man får utbildning i samband med när man får en smartboard, ”så att man vågar jobba 

med den”.  

 

Sofia tycker det har blivit roligare att undervisa med smartboard. Hon fortsätter berätta att hon 

anser att det inte går att endast ha en smartboard, utan det måste även finnas en 

whiteboardtavla som komplement utifall tekniken skulle strula. Hon berättar att hon tycker 

smartboarden är bra om hon ska visa ett klipp från Internet så hela klassen kan se och kan ta 

del av det som visas. ”Dessutom tycker eleverna det är kul att använda smartboarden då det 

är något nytt”. Sofia ser inga nackdelar med smartboards om det inte är så att tekniken strular 

och det går inte komma ut på Internet.  

 

8.6 Fördelar och nackdelar: Analys  
Lärarna anser att smartboardens i klassrummen har ökat elevernas motivation och intresse, 

samt skapat mer diskussioner. De menar att eleverna har blivit motiverade över att ”något 

nytt” har tillkommit i undervisningen, samt att eleverna även blir kunniga inom teknik. I 

tidigare forskning har de visats att inkludering av teknik i undervisningen gjort att eleverna 

ökat intresset. Detta kan bero på att en dator, i detta fall smartboard, är ett lockande verktyg. 

Variationen i undervisningen ökar, material blir lättillgängligt, arbetssätt kan förenklas och 

underlättas, samt eleverna möts av rörligt bildspel som inkluderar ljud, färg och rörelse 

(2001:12).  Karin anser även att smartboarden underlättar om läraren eller eleven är borta från 

skolan, då läraren kan planera lektioner hemma och sedan vidarebefordra till vikarien.  
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Elever kan då ta del av undervisningen genom lärarens sparade material samt föra över det på 

ett minneskort.  

En annan fördel som Birgitta nämnde är hur eleverna blir mer delaktiga i undervisningen i 

och med att de får komma fram och laborera med smartboarden, samt att eleverna även blir 

mer tekniskt kunniga.  

Studier som har genomförts utomlands stämmer alltså överens med de besökta skolorna i 

Sverige, eleverna blir mer uppmärksamma och deltar i större utsträckning i undervisningen 

för att smartboard är ett nytt och därmed lockade verktyg. 

 

Nackdelarna är de intervjuade överens om, det är att om tekniken krånglar så är det inte så 

mycket att göra. Birgitta och Karin anser även att det tar tid att lära sig skriva snyggt på 

smartboarden, samt att eleverna inte är riktigt vana med hur de smidigast ska använda 

smartboarden utan att en arm eller liknande råkar komma åt skärmen.  

Precis som Moss m.fl. presenterar i sin studie är smartboarden därför ett bra komplement till 

undervisningen, förutsatt att tekniken inte strular (2007:6f).  

 

 

Karin anser även att det är en nackdel att det endast går att arbeta en i taget med 

smartboarden. Som lärare anser hon att det är viktigt att få utbildning inom den teknik som 

används så att lärarna vågar arbeta med den.  

Den digitala utvecklingen innebär att lärarna och eleverna lär sig nya saker tillsammans, det 

gäller dock att som lärare ta sig tid att lära sig den nya tekniken och dess användningsområde 

för att få ut så mycket som möjligt av redskapet (2000:239ff).  
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8.7 Observation Eken  
Klockan är strax innan halv åtta en kylig oktobermorgon. På skolgården är det öde just nu. Jag 

kliver in i byggnaden där jag fått information om att träffa Karin som är en årskurs två lärare. 

Jag kommer in i en varm hall där det hänger teckningar som är tejpade längs väggen.  

 

Klassrummet jag ska vara i ligger längst bort i byggnaden. Det är ett avlångt rum där den ena 

långsidan har fönster som vetter mot skolgården. Den andra långsidan består av en enda stor 

anslagstavla i kork. Där hänger teckningar, skolans värdegrund och klassrummets egna regler. 

Längst fram till vänster står ett skrivbord placerad med en dator och en trave med papper och 

böcker. På väggen sitter en whiteboardtavla och till höger om den sitter smartboarden som är 

en av de mindre modellerna. 

Bänkarna är placerade i fem grupper med fyra bänkar i varje grupp. Genom den möbleringen 

observerar jag att eleverna ser de båda tavlorna antingen framifrån eller från sidan.  

Innan eleverna kommer klockan åtta visar Karin mig hur en smartboard används. Allt från hur 

man skriver på tavlan till egna lektioner hon har gjort.  

 

När de första eleverna börjar droppa in frågar hon mig om jag vill att hon ska visa en lektion 

som hon gjorde dagen innan med barnen på smartboarden.  

 

Eleverna är på plats och lektionen börjar. Två elever går fram och får skriva dagen, datumet 

på whiteboardtavlan och läsa upp dagens namnsdagar.  

Karin berättar att eleverna ska göra en upprepning på det de gjorde igår, vilket innebär ng-

ljudet. På smartboardtavlan syns massor av ord placerade kors och tvärs. Längst ned på bilden 

syns tre hinkar med bokstäverna n, ng och nk på vardera hink. Varje elev får komma fram och 

dra ett ord, med fingret tryckt på det valda ordet, ned till passande hink. Därefter säga ordet 

högt för klassen. När alla elever har fått säga ordet så bläddrar Karin till nästa sida på 

smartboarden. En liknande sida visas upp men nu är det bilder istället för ord som eleverna 

ska få dra till rätt hink. När eleverna kommer fram, märker jag hur vissa kommer åt med en 

arm, eller armbåge på skärmen. Då skapar skärmen ett fokus där och det går inte att dra ordet. 

Läraren hjälper till och säger att de får försöka att endast nudda med fingertoppen.  

Vid några tillfällen trycker inte eleven tillräckligt hårt för att få med ordet och kunna dra det 

ned till hinken. Även då hjälper läraren till och berättar och visar hur eleven ska göra.  
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Efter rasten går läxan igenom där eleverna skulle ha läst en text om ekoxen. Karin går fram 

till whiteboardtavlan och skriver ”ekoxe” överst som en rubrik. På smartboardtavlan bredvid 

letar hon upp en bild på en ekoxe som eleverna ser. Därefter frågar hon vad eleverna tyckte 

var intressant eller om det var något de reagerade över i texten. Eleverna börjar räcka upp 

handen och Karin skriver ned deras ord under rubriken. När det finns fem meningar under 

rubriken berättar Karin att de ska ta fram sina skrivböcker och skriva ned de som står på 

tavlan. Bredvid texten ska de sedan rita en bild på en ekoxe. Eleverna tar upp sina böcker från 

deras bänkar och börjar arbeta. Några elever räcker snart upp handen och vill ha hjälp. 

Plötsligt skriker några elever till och ropar: ”Nej!”. Smartboarden har gått i viloläge och blivit 

svart, så ekoxen syns inte längre. Jag som i denna stund står närmast datorn på skrivbordet får 

höra av några elever att jag ska röra på datormusen för ”då kommer den (ekoxen) tillbaka”. 

Karin flikar in och säger: ”ja det är bara att röra någonstans på skärmen så kommer bilden 

tillbaka”. Jag gör som jag blir tillsagd och bilden syns återigen.  

Efter en stund sker samma situation igen, att smartboarden går i viloläge. Några elever ropar 

till denna gång också, då jag nu står placerad längst bak i klassrummet och Karin som är och 

hjälper en elev, uppmärksammar hur en elev som sitter långt fram redan hunnit springa fram 

till smartboarden och tryckt på skärmen så bilden kommer tillbaka.  

 

Senare under skoldagen är det dags för matematiklektion, tallinjen som står på schemat. 

Karin har flyttat bak några bänkar och placerat stolar i en halvcirkel framför smartboarden där 

eleverna sätter sig. Mitt på skärmen står det datorskrivet: addition, subtraktion, likhetstecknet 

och tallinjen. Längst ned till höger står ett tal, 9 + 5 =__. 

Karin går igenom vad tallinjen innebär. Därefter drar hon ett vågrätt streck med den digitala 

smartboardpennan på skärmen. I början av linjen ritar hon siffran nio. Därefter ritar hon fem 

hopp med pennan på linjen och räknar dessa hopp högt. Vid det sista hoppet säger hon 

fjorton. Karin ställer då frågan ”Vad blir 9+5?” Eleverna räcker upp handen och en pojke får 

svara. ”Fjorton” säger pojken och får då skriva det i det högra hörnet efter likhetstecknet.  

Karin trycker på pilen på skärmen, och ett nytt blad kommer fram. Nu är det endast ett nytt tal 

nere i det högra hörnet som syns på skärmen, 7+3. Karin tar fram en elev som får rita en 

tallinje, skriver talet 7 framför linjen och ritar tre hopp med pennan.  

När alla elever har fått göra en varsin gång, går eleverna tillbaka till sina platser och tar upp 

deras matematikbok. Karin tar även fram den, men då genom smartboarden för där ligger den 

som en interaktiv bok på internet, och bläddrar fram till sidan de ska arbeta med (se bilaga). 
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8.8 Analys Eken 
Enligt Mischra och Koehler finns det inget ”rätt sätt” hur läraren ska integrera med tekniken i 

klassrummet, utan läraren ska utgå från vad som passar bäst i sitt klassrum. Vanligtvis så 

placeras smartboarden längst fram i klassrummet då den är uppsatt på väggen, och att de leder 

till att elevernas bänkar placeras utifrån var smartboarden sitter. I en traditionell 

klassrumsmiljö leder detta till att läraren förstärker sin maktroll i och med att eleverna endast 

bli tillkallade till tavlan när de ska utföra något (2009:2f). Detta scenario mötte mig i 

klassrummet på Eken.  

 

Elevernas bänkar var placerade i grupper med tavlan framför dem, i några fall även i sidled. 

Eleverna blev även framkallade en och en till att utföra övningarna som pågick på 

smartboarden. Detta gör att det är läraren som har makten under hela övningen, och finns vid 

sidan för att bistå eleverna om de behöver hjälp eller det uppstår problem. Precis vad som 

hände under övningen med ng-ljudet där läraren fick hjälpa eleverna. När eleverna kom fram 

uppmärksammade jag att de flesta fick ställa sig på tå när orden längst ned var tagna, för att 

nå till de resterande orden. Detta kan vara en orsak till att eleverna lätt kom åt skärmen med 

en armbåge eller liknande. Att eleverna helt enkelt inte nådde tillräckligt bra, för att i detta 

tillfälle dra orden till tillhörande hink. 

Läraren verkade inte uppmärksamma detta då alla övningar bestod av ord och bilder över hela 

skärmen som eleverna knappt nådde upp till, trots att de stod på tå.  

 

Under samma övning lade jag märke till att de elever som satt och väntade på sin tur att få gå 

fram, samtalade med varandra över vilka ord/bilder som passade till rätt hink. Om eleverna 

hade fått göra liknande övning individuellt på papper, tror jag inte de hade suttit och samtalat 

med varandra. Användning av datorprogram plus att alla i klassen kan se vad som pågår ökar 

en interaktion och i detta fall en dialog mellan eleverna (2001:79ff).  

Om en elev drog ett ord till fel hink reagerade klassen och det blev en diskussion om varför 

ordet inte passade i den hinken.  Tekniken skapade alltså bra diskussioner som jag tror inte 

skulle uppstått med analog teknik. Det är svårare för årskurs 2-elever att föreställa sig att ett 

ord inte skulle gå ned i en hink utan den digitala tekniken och en diskussion skulle uteblivit 

och därmed skulle även pedagogiken inte bli lika ”levande”. 

 

Matematiklektionen började med att alla elever var samlade runt en ring kring smartboarden. 

Efter en gemensam genomgång där alla fick gå fram till smartboarden, går eleverna och sätter 
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sig på sina platser för att börja arbeta med detta i matteboken. Läraren plockar även fram sin 

mattebok som ligger som interaktiv bok på Internet. Genom detta sätt så slipper läraren stå 

längst fram och hålla upp matteboken och peka med fingret i boken hur eleverna ska göra.  

Informationen blir med hjälp av smartboard synlig för alla elever och läraren kan vara säker 

på att ingen råkar missa hennes budskap för att de måste bläddra rätt i sina egna böcker. 

Idag ligger det flesta böcker på Internet där det även finns extra uppgifter som går att göra 

med klassen (2010:59ff).      

 

8.9 Observation Gården 
Jag har bestämt träff i Sofias klassrum strax innan klockan åtta en oktobermorgon. Jag 

kommer in i klassrummet samtidigt med de första eleverna som småpratar med varandra, och 

stressade föräldrar som pussar sina barn hej då.  

Ingången till klassrummet är vid ena väggens långsida och när jag stiger in i klassrummet 

möts jag av det spelas klassisk musik på en låg nivå. Klassrummet känns litet, men ändå 

luftigt. Det är många bänkar och de är placerade som en stor hästsko som täcker nästan hela 

klassrummet.  

På kortsidan sitter en stor whiteboardtavla. Mitt emot, på den andra kortsidan finns en 

smartboardtavla, som är nästan lika stor som whiteboardtavlan. Ett skrivbord är placerat till 

höger om smartboardtavlan, och det sitter en ung kvinna och skriver på datorn. Det är Sofia.  

 

På smartboardtavlan noterar jag att det står en datorskriven text: ”God morgon! Plocka upp 

din kapitelbok och läs tyst för dig själv”. 

När skolklockan ringer in till dagens första lektion stänger Sofia av musiken, som kommer via 

Youtube, en webbplats för videoklipp. Hon ber klassens två värdar för denna vecka skriva 

dagens datum, månad och årtal på whiteboardtavlan, och de läser även upp vilka som har 

namnsdag idag.  

 

Idag ska eleverna prata om synonymer. På smartboardtavlan står de mängder av olika ord. 

Sofia frågar om eleverna vet vad synonym innebär, och en elev räcker upp handen och säger 

”Ett ord som betyder likadant som ett annat”. Sofia frågar om eleven kan hitta två synonymer 

på tavlan. Eleven tittar en liten stund på smartboardtavlan och säger sedan ”mugg och kopp”. 

Sofia tar de valda orden och drar dem med pekfingret åt sidan, så de hamnar avskilt från de 

övriga orden. Därefter fortsätter det på samma sätt tills alla ord har bildat ett par.  
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När Sofia ska ta fram en nya tom sida, kommer hon åt en knapp så det kommer upp ett ruta 

med olika valmöjligheter. Jag hör hur hon suckar. En elev ropar ”tryck bara på krysset”, 

”krysset uppe i hörnet”. Sofia trycker med fingret på krysset som sitter uppe på sidans högra 

hörn, men det händer inget utan bilden är kvar. Då säger samma elev, ”nej krysset i rutan”. 

Hon trycker då med fingret på bildrutans kryss som även de är placerat i högra hörnet, och 

bilden försvinner och hon är tillbaka på sidan, därifrån kommer hon sedan till rätt plats.  

 
Under matematiklektionen ska ordningstalen första till tolfte repeteras. På smartboarden syns 

talen ett till tolv. Sofia pratar med eleverna vad ett ordningstal är. Hon skriver ”första” på 

smartboarden och ber eleverna läsa högt tillsammans vad det står. Därefter frågar hon hur 

nästa låter. Eleverna svarar ”andra” i kör. Så fortsätter de tills alla tal upp till den tolfte är 

genomgångna. Sofia bläddrar till en ny sida på smartboarden och där visas ett datorskrivet 

exempel som hon kopierat från elevernas matematikbok. De går igenom talet tillsammans, så 

eleverna vet hur de ska göra när de börjar arbeta i sina böcker.  

 

Senare på dagen märker Sofia att eleverna börjar få svårt att koncentrera sig och svårt att sitta 

still. Hon sätter sig vid datorn och loggar in på skolans hemsida. Under tiden ser jag hur 

elevernas blickar en efter en lyfts upp och hamnar på smartboarden där de följer vad Sofia 

gör. Hon klickar på en mapp som det står ”English” på, därefter en knapp där det står 

”övningar”. När eleverna ser detta ropar någon ”ja, välj huvud, axlar, knä och tå-sången!”. 

Sofia svarar att först ska de få träna på vad veckodagarna heter på engelska. Sofia trycker på 

play. En brittisk datorröst hörs, och säger ”Monday”. Eleverna svarar då ”Monday”. Sedan 

går de igenom alla veckodagarna på liknande sätt. När de har gjort detta ber Sofia eleverna att 

ställa sig upp framför sina bänkar så att de kan röra sig ordentligt. Hon frågar eleverna om de 

kommer ihåg vad huvud, axlar, knä, tår, ögon, öron och kind heter på engelska. De flesta ord 

kommer de ihåg men inte alla. Sofia trycker på mappen som heter ”music”. En tecknad figur 

som ser ut att föreställa en nalle, hoppar fram i rutan och säger, ”Hello!” Eleverna svarar 

”Hello!” i kör. Den tecknade figuren säger ”are you ready to dance?”. ”Jaa” ropar eleverna 

tillbaka.  

 

Det märks att eleverna har gjort detta tidigare och att de är med på noterna. Musiken sätts 

igång igen. De kommer in två tecknade barn, en flicka och en pojke på skärmen. 
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De två tecknade barnen på smartboarden visar under låtens gång alla rörelser. En brittisk 

barnröst sjunger låten och det löper även en textrad på engelska i den nedre delen av bilden.  

När låten är slut frågar den brittiska rösten om barnen vill köra en gång till, men snabbare. 

”Jaa”, svarar de. Låten börjar direkt. Det går fortare och fortare och jag ser hur eleverna 

försöker hinna med i alla rörelser och i texten.  

Tempot höjs ytterligare ännu en gång och sedan är låten slut. Eleverna är andfådda och glada 

och de frågar Sofia om de inte kan göra en gång till.  

Sofia svarar ”okej” och eleverna ställer sig beredda framför skärmen och lyssnar återigen på 

instruktionerna.  

 

8.10 Analys Gården 
Även i detta klassrum var smartboarden placerad längst fram i klassrummet. Dock satt 

whiteboardtavlan mitt emot smartboarden och blev då placerad bakom eleverna, vars bänkar 

var ställda som en stor hästsko.  

 

Under de lektioner jag observerade så var det läraren som stod vid tavlan och genomförde 

momenten. I exemplet med synonymundervisningen så hade läraren skrivit flera ord på 

smartboarden och eleverna berättade vilka som passade ihop, som läraren sedan drog åt sidan. 

Alla elever har blickarna riktade mot tavlan och är delaktiga, trots att de inte får komma fram 

själva och para ihop sina ord de hittat.  

Detta arbetssätt skiljer sig från hur klassen på Eken arbetade. Det visar att lärarna i min studie 

anpassar smartboarden efter de arbetssätt som är mest lämpligt för sitt eget klassrum (Mishra 

& Koehler 2009:2f).  

Som lärare är det därför viktigt att ställa frågan till sig själv hur ”jag” som lärare kan forma 

den bästa lärmiljö där ”jag” arbetar? (Rostvall & Selander 2008:22ff). 

 

Under synonymövningen så uppstår ett tekniskt problem för läraren. Jag hör hennes suck. 

Hon råkar komma åt en knapp eller liknande och kan inte gå vidare. I tidigare studie av Moss 

m.fl. visar hur problem med tekniken kan skapa en irritation och då kan bli ett 

störningsmoment för läraren och eleverna (Moss 2007:20ff). Eleverna verkar i detta fall veta 

hur läraren ska göra för att gå vidare och assisterar läraren till rätta.  

Vygotskij skriver hur vi människor lär oss av varandra genom den sociala interaktionen. I 

detta fall skedde det genom en elev till en lärare. Lärande är en social process som utgår från 

att vi lär oss tillsammans med någon och till något (Moss 2007:14f).  



  29 
 

Under matematiklektionen går läraren igenom ordningstalen och hon använder endast 

smartboarden. När genomgången är gjord och eleverna ska börja arbeta i sina 

matematikböcker så visar läraren ett exempel från boken. Hon har förberett genom ett 

datorskrivet exempel från boken och visar de inför eleverna. Då jag noterade Ekens 

matematikbok när jag besökte dem såg jag under min observation på Gården att klasserna i de 

två olika skolorna använder likadana matematikböcker. Genom den noteringen så borde 

läraren på Gården även kunna visa upp matematikboken på smartboarden som ligger där som 

en interaktiv bok. Det hade möjligtvis sparat läraren tid samt eventuellt en tydligare förklaring 

för eleverna. Detta visar hur viktigt det är att lägga resurser för att få kunskap om hur 

verktyget kan användas.  

 

Senare under dagen märker läraren att eleverna är ofokuserade. Hon väljer därför att avbryta 

och göra något annat. Smartboarden som står i vänteläge lyser upp när läraren loggar in. Hon 

letar sig fram till rätt sida, och jag ser hur elevernas blickar riktar sig mot tavlan samt hur 

ljudnivån i klassrummet sänks. Eleverna anar vad som väntas och deras ansikten lyser upp. 

Tröttheten verkar ha försvunnit. Tillsammans går de igenom veckodagarna på engelska, för 

att sedan placera sig framför sina bänkar och skärmen.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är lärande en grundläggande teori. I och med att tekniken 

kommer in mer och mer i undervisningen och att arbetsuppgifterna ändras så lär vi oss nya 

inlärningssätt för ett fortsatt lärande. Lärande är en process där kunskap formas och 

omvandlas i olika situationer som sker både medvetet och omedvetet (Säljö 2000:239ff).   

 

I denna sångövning är eleverna förmodligen inte medvetna om att de är mitt i en 

lärandeprocess. De ser antagligen övningen som ett avbrott från undervisningen, och en 

möjlighet att få göra något roligt. Lärande och kunskap skapas genom olika semiotiska 

resurser, i detta fall genom tal, gester, musik och bilder genom ett medium – smartboarden 

(Selander & Rostvall 2008:13f). 

Genom smartboardens olika kapaciteter så fångas elevernas uppmärksamhet, särskilt då de 

kommer i kontakt med smartboardens visuella egenskaper. I detta fall lyckades läraren fånga 

elevernas intresse och få upp deras motivation genom smartboardens olika 

användningsområden. Ljudet samt rörelserna ledde till ett stigande engagemang, motivation 

och lärande (Hall & Higgings 2005:104ff). Samtidigt lärde sig eleverna engelska, medvetet 

eller omedvetet?  



  30 
 

9. Slutsats och sammanfattning 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att studera hur smartboards används av lärare i 

undervisning samt jämföra detta i två olika skolor. Mina tankar inför denna undersökning var 

att smartboarden användes väldigt frekvent i undervisningen. Jag ville jämföra två klasser, för 

att se om det fanns likheter eller skillnader i deras användningsmönster och synsätt på hur 

smartboarden används som ett redskap i undervisningen.  

Jag kommer nedan sammanfatta mitt resultat utifrån teori och tidigare forskning, samt 

närmare diskutera några aspekter ur min undersökning. 

 

Mina frågeställningar jag utgick ifrån i min undersökning var följande:  

• På vilket sätt arbetar läraren med smartboards i undervisningen? 

• Vilka är fördelarna samt nackdelarna med att arbeta med smartboards enligt lärarna? 

• Vilka är likheterna och skillnaderna i användningsmönster och synsätt på smartboards 

mellan de två skolorna? 

 

Utifrån mina intervjuer så svarade alla informanter att smartboarden användes ”hela tiden”. 

De var allt från filmvisning, egna lektioner, uppvisning av elevers arbeten, en vanlig 

whiteboardtavla till spel och lek. Dessa användningsområden är även de som kommit fram i 

tidigare forskning (2005:104ff). Det visar att smartboarden har ett brett användningsområde 

men att det finns vissa begränsningar.  

 

Oftast användes smartboarden i samband med genomgången av ett ämne eller uppgift. Under 

ett moment som förekom på morgonen i båda klassrummen, noterade jag att lärarna började 

dagen med att använda whiteboardtavlan. Detta var när eleverna skulle komma fram och 

skriva dagens veckodag samt datum. Istället för att skriva på smartboarden, som fungerar som 

en vanlig whiteboardtavla, användes istället den riktiga whiteboardtavlan.  

 

Jag reflekterade över detta och funderade om detta är på grund utav att lärarna anser att det är 

svårt att skriva snyggt på smartboardtavlan, eller för att whiteboardtavlan används mer som en 

extra tavla? En annan tanke är att det som sker på smartboardtavlan ändras under dagen efter 

arbetsuppgiftens behov. Datumet som skrivs på whiteboardtavlan stod där hela dagen, tills 

eleverna kom dagen efter och suddade bort och skrev dagens nya datum.   
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Informanterna var i allra högsta grad positiva till smartboardens användningsområde och dess 

existens i klassrummet. Det mest positiva var dess variation, att de gick att ha den till så 

många olika ämnen samt att de sett hur elevernas motivation och intresse ökat i 

undervisningen, gentemot innan. Att elevernas intresse har ökat tror jag beror på teknikens 

tillväxt i klassrummen.  

De flesta hushåll har idag stor utsträckning av olika sorters teknik, och när liknande teknik 

kommer in i klassrummet så tror jag det ökar elevernas motivation i och med det anses som 

ett roligt och nytt hjälpmedel. Datorer har visats i studier att det är ett fängslande verktyg, och 

detta syntes verkligen under min observation när eleverna skulle få sjunga och röra på sig till 

”huvud, axlar, knä och tå” -låten.  

Detta visar hur läran om tecken framställs i olika medier och hur de skapar en meningsfull 

process hos eleverna, som sker genom ett medvetet och omedvetet lärande. Pedagogiken 

integreras på ett bra sätt i undervisningen med hjälp av smartboard. 

 

När vi pratade om smartboards nackdelar så var informanterna överens om att de knappt fanns 

några nackdelar. Det kunde vara att tekniken kunde strula, svårt att skriva snyggt, samt att det 

endast gick att arbeta en i taget med den. De två lärare som arbetat under en längre tid med 

smartboarden tog upp hur viktigt det är med att få en grundlig utbildning och att man vågar 

experimentera med den. 

Detta kan jag hålla med om, för när jag pratade med Sofia så berättade hon att hon inte alls 

var säker i sitt användande och det tycker jag märktes under mina observationer. När något 

oväntat dök upp var det ofta en elev som kunde lotsa henne fram. Däremot var hon väldigt 

villig att lära sig mer, men fick inte möjligheten då skolans ekonomi inte tillät det.   

 

En annan skillnad som jag upptäckte var att på Eken fick eleverna komma fram till 

smartboarden och utföra uppgifter. På Gården stod läraren för de flesta utföranden så som att 

dra, peka eller liknande. På Eken reagerade jag däremot på att eleverna inte nådde upp till de 

övningsuppgifter som var placerade längst upp på smartboarden. De fick stå på tå, och kom 

då emot tavlan med annan kroppsdel än pekfingret som gjorde att tavlans fokus hamnade fel. 

Samtidigt blev de lite stökigt i klassrummet när eleverna skulle gå fram en och en. De som 

inte fått komma fram blev otåliga efter en stund. Kanske var de därför läraren på Gården inte 

lät eleverna komma fram särskilt ofta, då koncentrationen inte alltid räcker till?   
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Detta visar att användningen av smartboarden på detta sätt eventuellt är mer lämplig för 

klasser med färre elever för att alla ska kunna/hinna interagera i och med elevernas 

koncentration tar slut och de börjar fokusera på annat. 

 

Tabell över fördelar samt nackdelar med smartboard 
Fördelar  Nackdelar  

Höjer elevernas koncentration Tekniska problem 

Ökar elevernas motivation och intresse Endast arbeta en åt gången 

Ökar elevernas tekniska förmåga För maximalt användande krävs utbildning  

Fler diskussioner och högre delaktighet  

Stort användningsområde  

Lätt tillgängligt  

 

Detta visar att fördelarna överväger nackdelarna enligt de lärare jag intervjuat. Fördelarna 

visar en bild av ökande kunskaper hos eleverna inom flera viktiga delar i deras lärande.  

 

När jag ska summera klassernas likheter och skillnader i användningsområde och synsätt, så 

skulle jag påstå att det finns stora likheter kring hur lärarna konstruerar lektioner med 

smartboarden, dock är det skillnad på standarden kring de egengjorda lektionerna. Det är 

varken bättre eller sämre, utan olika nivåer på layouten och utförandet. Det tror jag dels har 

att göra med smartboardutbildningarnas stora olikheter, erfarenhet av användandet men det 

kanske viktigaste - att våga experimentera. Det nämns även mycket i den tidigare forskningen 

att en av de stora faktorerna i användandet av smartboard är en bra utbildning om tekniken 

och att våga pröva (Gaffney 2010:7f). Får lärarna bra och kontinuerlig utbildning så ökar 

användningsområdet av smartboarden.   
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Tabell över likheter och skillnader på skolorna 
Likheter  Skillnader 

Konstruerar lektioner Kvalitén på lektioner 

Positiva till smartboard Utbildning 

Likställda negativa åsikter om smartboard Erfarenhet 

 Våga experimentera   

 Användningen med elever och smartboard 

 Digitala böcker 

 

Tabellen visar att det är utbildningen och kunskapen om smartboards som visar skillnaden på 

skolorna. Dock vill jag påpeka att inget sätt är rätt eller fel utan de handlar om att anpassa 

tekniken utifrån hur läraren vill designa sitt lärande.  

Jag anser att teorin stämmer överens med det jag har observerat och vad informanterna har 

berättat i intervjuerna. Tillika att smartboarden som verktyg ger möjligheten till improvisation 

under lektionerna, exempelvis engelskalektionen med sången, samt tekniska möjligheter så 

som hinken som visualiserar pedagogiska poänger. 

 

9.1 Framtida forskning  
I och med teknikens allt mer inflytande i klassrummen så hade det varit intressant att jämföra 

de olika teknikerna som exempelvis Ipads, overheadapparater och studera om den ena är 

bättre eller sämre. Undersökning ur ett elevperspektiv om vad de anser tekniken har bidragit i 

undervisningen hade även varit intressant om det funnits mer tid. 

Att även göra en kvalitativ studie som är mer generaliserbar och koppla användning av 

smartboard till resultat på prov i olika ämnen? Resultat på nationella prov?  
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Bilagor 

Intervjufrågor till lärare 
 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vilken årskurs arbetar du i för tillfället?  

Hur länge har du arbetat med smartboard?  

Hur kom det sig att du började arbeta med smartboard?  

Hur ofta använder du smartboard? (när eleverna vill, varje lektion, ibland?)  

Hur använder du den? (exempel, hel/halvklass?) 

Har du gått någon utbildning i detta?  

Känner du dig säker när du använder smartboard? (Har du förberett dig innan eller använder 

du färdigt material, improvisation?)  

Vad tycker du om dem färdiga material som finns? (matematikprogram mm) 

Märker du någon skillnad i undervisningen från innan ni skaffade smartboard? 

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med smartboard enligt dig?  

Hur ser du på din egen användning av smartboard? (Skiljer den från arbetslaget? Känner du 

att du kan utvecklas?) 

Något du vill tillägga eller som du vill berätta mer om?  
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Intervjufrågor till rektor 
 
Hur länge har du arbetat som rektor? 
 
 
Hur länge har ni haft Smartboards på skolan? 
 
 
Hur kom beslutet att införskaffa Smartboards till skolan? 
 
 
Hur involverade har lärarna varit i processen av införskaffandet av Smartboarden?  
 
 
Fick/får ni fortutbildning i ämnet?  
 
 
Hur upplever du att Smartboards fungerar i undervisningen?  
 
 
Finns det tankar på att ta in annan teknologi i klassrummen, exempelvis iPads?  
 
 
 
 
Övriga tankar om Smartboard som du vill tillägga?  
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Bilder tagna från lektion med interaktiva matematikboken. 

boken  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


