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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare i årskurserna 1–3 beskriver 
arbetet med den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen och hur de resonerar om 
möjligheter att anpassa undervisningen till varje elev. Utifrån studiens syfte ställdes följande 
frågeställningar: Vad anser lärarna om användningen med den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen? På vilket sätt beskriver lärarna att de arbetar med den interaktiva skrivtavlan 
i NO-undervisningen? Hur beskriver lärarna användningen av den interaktiva skrivtavlan för 
att anpassa NO-undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? För att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer gjorts med sex verksamma lärare.  

Resultatet av intervjuerna visar att lärarna ser många fördelar med att använda den interaktiva 
skrivtavlan, några fördelar som lärarna beskriver är lättillgängligheten av konkret material och 
att det underlättar planeringen/genomförandet av NO-undervisningen. Åsikterna om 
individanpassning i NO med den interaktiva skrivtavlan är delad, dels beskriver lärarna att 
behovet inte är lika stort i NO som i till exempel matematik och svenska. Lärarna beskriver 
också att de inte hinner anpassa undervisningen i NO. Samtidigt som lärarna upplever att den 
underlättar individanpassningen genom att det är enklare att använda många olika 
uttryckssätt. En slutsats är att det finns möjlighet att använda den interaktiva skrivtavlan för 
att anpassa NO-undervisningen. 
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Inledning 
Tidigare i min grundlärarutbildning har jag genomfört en litteraturstudie om varför den 
interaktiva skrivtavlan används i NO-undervisningen. Utifrån resultaten i studien (Eriksson 
2015) visar det att det finns flera fördelar med att använda den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen, vilket har väckt ett intresse att studera ämnet vidare. Under min VFU har den 
interaktiva skrivtavlan funnits tillgänglig och använts av lärarna på skolan, detta har väckt 
min nyfikenhet om hur lärarna använder den i NO- undervisningen. Men också om 
möjligheten finns att individanpassa undervisningen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan. 

Skolverket (2012) skriver om en satsning på NO-undervisningen, satsningen görs för att flera 
elever ska uppnå kunskapskraven. Satsningen görs också för att ett större intresse för ämnet 
ska väckas hos eleverna och flera ska studera vidare inom ämnet senare under skolgången. 

Att elever lär sig på olika sätt är inget nytt men i den nya läroplanen som kom 2011 har detta 
uppmärksammats mera och det tycker jag är viktigt och intressant. I läroplanen (Skolverket 
2015 s. 8) står det att undervisningen ska anpassas och utformas efter varje elevs olika 
förutsättningar och behov. Utifrån detta vill jag studera om den interaktiva skrivtavlan kan 
vara ett hjälpmedel för att underlätta för lärarna att anpassa NO-undervisningen. Enligt 
resultaten från examensarbete 1 (Eriksson 2015) har flera studier visat att den interaktiva 
skrivtavlan underlättar för läraren att anpassa undervisningen efter olika elevers 
förutsättningar och behov. I studien framkommer att det förenklar NO-undervisningen men 
inte hur den interaktiva skrivtavlan underlättar för läraren med fokus på NO-undervisning. 
Därför kommer denna studie att fokusera på hur den underlättar för läraren att anpassa 
undervisningen för eleverna. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur verksamma lärare i årskurserna 1–3 beskriver 
arbetet med den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen och hur de resonerar om 
möjligheter att anpassa undervisningen till varje elev. 

 Vad anser lärarna om användningen med den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen? 

 På vilket sätt beskriver lärarna att de arbetar med den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen? 

 Hur beskriver lärarna användningen av den interaktiva skrivtavlan för att anpassa NO-
undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer först den interaktiva skrivtavlan beskrivas, därefter kommer relevanta 
delar ur läroplanen att beskrivas. Vidare kommer tidigare forskning att presenteras och sist 
presenteras vilken teoretisk utgångspunkt studien utgår ifrån.  

Digitalisering av undervisningen  
Skolverket (2016 s. 4, 5) skriver om en satsning på digitalisering av undervisningen för att 
flera elever ska uppnå kunskapskraven. Satsningen ska bidra till att tillgång till IT i 
undervisningen ska bli mer likvärdig mellan skolor. Både lärare och elever ska få utveckla en 
adekvat digital kompetens. Lärarna ska få utbildning i hur de kan använda de digitala 
verktygen för att effektivisera undervisningen. Kursplanerna revideras för att det digitala ska 
få mera utrymme, elevernas kunskaper i användandet av digitala verktyg ska utvecklas för att 
förbereda eleverna för det digitala samhället. Samhället digitaliseras allt mera och kraven vid 
jobbsökande kräver många gånger digitala kunskaper, därför anser Skolverket att eleverna 
måste lära sig detta redan i skolan. Skolverket (2016 s.7) skriver också de ska underlätta för 
lärarna genom att samla undervisningsmaterial för digitala verktyg på ett och samma ställe för 
att på så sätt spara planeringstid för lärarna. Skolverket (2016) menar också att det höjer 
motivation hos eleverna och att det kopplar ihop hem och skola, vilket de menar är positivt för 
elevernas lärande. Parnes (2015) menar att en digitalisering av undervisningen är ett måste för 
att utveckla undervisning. Eleverna måste få en utbildning som är anpassad efter det digitala 
samhället vi lever i. Lärarna måste få utbildning i hur de kan använda digitala verktyg i 
undervisningen och hur de ska lära ut detta till eleverna. Larsson och Löwstedt (2014 s. 
115,119) skriver om IT-satsningar som ett sätt att utveckla skolan och undervisningen. De 
skriver att det är vanligt att IT-satsningar görs i skolor men att det många gånger är för lite 
kunskap bakom hur tekniken ska användas i undervisningen. De menar att tekniken i sig inte 
utvecklar undervisningen utan att det är lärarnas undervisningssätt som måste utvecklas.  

Den interaktiva skrivtavlan 
I denna studie beskrivs den interaktiv skrivtavla som ett pedagogiskt undervisningsverktyg 
bestående av en stor skärm och en projektor som kopplas till en dator. Skrivtavlan går att styra 
via dator men har också en touchfunktion som reagerar på rörelser från händer och speciella 
pennor. Den interaktiva skrivtavlan kan ses som en stor surfplatta (Betcher, Lee och 
Blomberg 2011 s. 4). Det finns flera olika märken på interaktiva skrivtavlor, smartboard är ett 
av märkena och denna använder lärarna sig av i denna studie.  

Läroplanen 
Skolverket (2015 s. 14) skriver att alla elever ska utveckla kunskaper i att använda modern 
teknik i undervisningen, detta för att lära sig att söka kunskap och vara källkritisk till 
informationen. Läraren ska använda olika läromedel och hjälpmedel för att utveckla 



 
 

 
 

kunskaperna som beskrivs i läroplanen (Skolverket 2015 s. 18). Utbildningen kan eller ska 
inte utformas lika för varje elev, utbildningen ska anpassas och utformas efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Läraren ska med hjälp av olika resurser och inlärningsstilar variera 
undervisningen så att det passar alla elever (Skolverket 2015 s. 8).  

Varje elev ska enligt läroplanen (Skolverket 2015 s. 10) möta olika uttrycksformer och med 
dessa utvecklas. Läraren ska ta till vara på elevernas olika erfarenheter och förutsättningar och 
använda dessa för att utforma utbildningen och stärka elevernas lust att lära. Läraren ska 
också ge särskilt stöd till elever med svårigheter men också ge alla elever en utmaning för att 
fortsätta utvecklas utefter den egna förmågan (Skolverket 2015 s. 14). Användningen av den 
interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel för att anpassa undervisningen i NO kan motiveras 
utifrån ovanstående delar ur läroplanen, skolans övergripande mål och riktlinjer och skolans 
värdegrund och uppdrag. 

Tidigare forskning - Interaktiv skrivtavla 
Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning om den interaktiva skrivtavlan. 

Jämförelse mellan olika digitala verktyg  
Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 20–21) menar att med den interaktiva skrivtavlan finns 
alla digitala resurser samlade på ett och samma ställe vilket gör den interaktiva skrivtavlan till 
det mest effektiva digitala verktyget. Markkanen (2014 s. 76) anser den interaktiva 
skrivtavlan vara utformad för att passa skolans undervisning och lärandesituationer. Han 
menar att detta gör den interaktiva skrivtavlan unik och med det mer effektiv än andra digitala 
verktyg.  

Northcote m.fl. (2010 s. 507) menar att den interaktiva skrivtavlan har ”multipla effekter”, 
med detta menar de att funktionerna har flera positiva effekter än om de digitala verktygen 
skulle används separat. Kornhall (2014 s. 105) skriver att den interaktiva skrivtavlan 
förbättrar undervisningen av den anledningen att läraren måste planera lektionen. Kornhall 
jämför detta med datorer där han anser att läraren kan ge eleverna en dator utan samma 
genomtänkta undervisning som den interaktiva skrivtavlan kräver. 

Fördelar för läraren 
Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 20–21) menar att den interaktiva skrivtavlan är ett enkelt 
hjälpmedel att använda för läraren och som underlättar elevernas kunskapsutveckling. 
Sweeney (2013 s. 227) skriver att lärarens inställning har inverkan på hur den interaktiva 
skrivtavlan påverkar undervisningen. Har läraren en positiv inställning ger den bättre resultat 
och kan öka motivation hos eleverna. I Robling och Westmans (2009 s. 74) studie menar de 
att den interaktiva skrivtavlan är tidsbesparande, detta eftersom det är enkelt för läraren att 
spara lektioner för att använda dessa igen. Vidare menar de att det är enklare för läraren att 
hitta färdiga lektionsplaneringar på internet och slipper göra alla planeringar från grunden 
(Robling och Westman 2009 s. 74). Northcote, Mildenhall, Marshall och Swan (2010 s. 506) 
anser att den interaktiva skrivtavlan kan effektivisera och underlätta planeringen av 
undervisningen eftersom allt material finns mer lättillgängligt. 

Enligt Kershner, Mercer, Warwick och Kleine Staarmans (2010 s. 380–381) studie anser flera 
lärare att de behöver digitala verktyg i större utsträckning inom NO än i andra ämnen, då 
många svåra begrepp och funktioner ska förklaras. Den interaktiva skrivtavlan kan underlätta 
detta genom att det finns lättillgängligt på internet, att hitta färdiga lektionsplaneringar med 
illustrationer, filmer etc. (Kershner 2010 s. 380–381). I en studie av Maher, Phelps, Urane och 



 
 

 
 

Lee (2012 s. 153–154) anser flera av lärarna att den interaktiva skrivtavlan höjer kvaliteten på 
undervisningen genom att det är lättare att variera undervisningen samt att den är 
tidsbesparande. Lärarna i studien beskriver att de kan lägga tid på att variera och utveckla 
lektionerna eftersom de inte behöver skapa alla lektioner från grunden, de anser dessutom att 
det är lättare att repetera och gå tillbaka till tidigare arbeten (Maher m.fl. 2012 s. 153–154).  

Fördelar ur ett elevperspektiv 
Sweeney (2013 s. 227) beskriver att den interaktiva skrivtavlan ökar det frivilliga deltagandet 
i undervisningen hos eleverna och detta i sin tur ger en större kunskapsutveckling. Enligt 
Giles och Shaw (2011 s. 36) är det lättare att använda sig av konkreta material som tidigare 
kunde vara svårt att få tag i. Att kunna visa fossil eller människans skelett är enklare med den 
interaktiva skrivtavlan som verktyg, att visa konkreta material för eleverna gör att eleverna får 
en ökad förståelse för ämnet (Giles och Shaw 2011 s. 36).  

Enligt Northcote m.fl. (2010 s. 502–504) ökar nyfikenheten hos eleverna, ger ökade 
studieresultat och främjat lärande är flera av fördelarna med den interaktiva skrivtavlan som 
undervisningsverktyg. I studien framgår det att eleverna lär sig av varandra i större 
utsträckning när de utbyter tankar och idéer och eleverna får en djupare förståelse av olika 
begrepp och funktioner inom NO när flera konkreta exempel finns mer lättillgängligt med 
hjälp av den interaktiva skrivtavlan (Northcote m.fl. 2010 s.502–504).  

Mercer, Warwick, Kershner, Kleine Staarman (2010 s. 381–382) anser att det är lättare att 
engagera eleverna i undervisningen och att eleverna är mer aktiva under lektionerna vid 
användandet av den interaktiva skrivtavlan. Maher m.fl. (2012 s. 153–154) menar att eleverna 
är mer fokuserad och har lättare att behålla fokus under lektionerna när den interaktiva 
skrivtavlan används. Vidare menar de att eleverna blev mera motiverade och undervisningen 
blev mer effektiv när den interaktiva skrivtavlan användes i kombination med andra 
undervisningsstrategier (Maher m.fl. s. 153–154).   

Kommunikationen i klassrummet 
Kershner m.fl. (2010 s. 381) menar att en fördel med den interaktiva skrivtavlan är att den 
ökar klassrumskommunikationen i NO-undervisningen, enligt studien kommunicerar eleverna 
mera och använder ett mer vetenskapligt språk i samtalen. Detta visas också i Northcote m.fl. 
(2010 s. 506) studie att kommunikationen ökar och att helklassdiskussioner är vanligare i 
arbetet med den interaktiva skrivtavlan, fördelar med detta är att eleverna lär sig av varandra 
och läraren får möjlighet att se elevernas kunskaper och utveckla dessa. Hennessy, Deaney, 
Ruthven och Winterbottoms (2007 s. 294) teori till ökad klassrumskommunikation är att 
fokus inte är riktad till eleven som talar utan riktas till den interaktiva skrivtavlan istället, 
vilket gör att eleverna vågar delta i samtalen och detta i sin tur ger mer givande diskussioner. 
Kornhall (2014 s. 105) menar att läraren lättare kan fånga upp elever som inte förstår, 
eftersom den interaktiva skrivtavlan uppmuntrar till diskussioner. När eleverna framför sitt 
resonemang kan läraren lättare upptäcka missförstånd, ge snabb respons och fånga upp dessa 
elever. 

Nackdelar med den interaktiva skrivtavlan  
Forskningen kring nackdelar med den interaktiva skrivtavlan är inte lika utbredd som 
fördelarna med den. Några nackdelar framkommer dock från tidigare forskning. Rudhe (2010) 
skriver att en nackdel är att lärarna inte får någon utbildning i hur de ska använda den 
interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Hon menar att tekniken och pedagogiken måste 



 
 

 
 

utvecklas tillsammans annars blir investeringar på de interaktiva skrivtavlorna slöseri med 
pengar, när lärarna inte vet hur de ska använda den.  Wiberg Jönsson (2011) skriver i sin 
studie att lärarens inställning till ny teknik, som exempelvis interaktiva skrivtavla är 
avgörande för vilka resultat den ger. En negativ inställd lärare måste få resultat av 
användandet direkt för att ha motivation till att fortsatta. Vilket Wiberg Jönsson ser som en 
nackdel med den interaktiva skrivtavlan, som kräver både tid och energi för att lära sig alla 
funktioner på den innan den underlättar undervisningen.  

Johansson och Sangell (2010) skriver om nackdelar med den interaktiva skrivtavlan och de 
beskriver att den största nackdel är när den inte fungerar som den ska. Fungerar inte den 
interaktiva skrivtavlan som den ska så måste läraren antingen lägga tid på att fixa det eller 
alltid ha en plan B för att undervisningen inte ska påverkas alltför mycket och detta tar tid 
både för läraren och eleverna. De menar också att tiden till att lära sig funktionerna måste ske 
på planeringstiden, gör läraren detta under lektionstid finns risken att läraren tappar eleverna 
och undervisningstiden blir lidande. Johansson och Sangell (2010) skriver också att det är 
tidkrävande att skapa sig en bank med material till den interaktiva skrivtavlan och fast det 
finns mycket tips och idéer på internet att hitta så krävs det tid att sålla bland allt material, vad 
som är relevant eller inte för sin undervisning.  

Anpassad undervisning med den interaktiva skrivtavlan 
Northcote m.fl. (2010 s. 504) menar att det är lättare att anpassa NO-undervisningen med den 
interaktiva skrivtavlan, då den kan ses som en användbar verktygslåda för att underlätta 
interaktioner med flera typer av representation exempelvis, film, memory, pussel med 
kroppen, musik och bild. Att det finns flera olika sätt att använda den interaktiva skrivtavlan 
gör att det är enklare för läraren att anpassa undervisningen i NO efter varje elevs 
förutsättningar och behov.  

I Kershner m.fl. (2010 s. 381) studie anser flera av lärarna att tekniken finns mer lättillgänglig 
med den interaktiva skrivtavlan eftersom all teknik finns samlad på ett ställe, istället för att ha 
en dator, en whiteboard, en tv osv. Därför anser lärarna att det är lättare att vara flexibel i NO-
undervisningen vilket i sin tur gör det lättare att anpassa undervisningen till elevers olika 
inlärningsstilar.  

Den interaktiva skrivtavlan underlättar lärarens arbete med att anpassa NO-undervisningen 
efter varje elevs förutsättningar och behov (Maher m.fl. 2012 s. 153). Enligt studien (Maher 
m.fl.2012 s. 153) underlättar tekniken variationen av lektionerna och detta gynnar alla elever 
men elever i behov av särskilt stöd gynnas extra mycket av detta arbetssätt.  

Gillen, Littleton, Twiner, Staarman och Mercer (2008 s. 357) menar att den interaktiva 
skrivtavlan gör det enklare för lärarna att anpassa NO-undervisningen efter varje årskurs och 
efter elevers olika kunskapsnivåer. Skrivtavlan underlättar också planeringen av NO-
undervisningen då lärare lättare kan dela med sig av sina planeringar och ge inspiration och 
idéer, detta i sin tur gör att undervisningen blir mera varierad och passar flera olika 
inlärningsstilar (Gillen m.fl. 2008 s. 357).   

Teoretiskt perspektiv - Sociokulturellt  
Vygotskij (Säljö 2010 s. 185) anser att människor använder olika slags redskap för att förstå, 
utvecklas och lära sig. Redskap är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 
Det finns två olika slags redskap, språkliga (intellektuella) och artefakter (materiella). Fysiska 
artefakter används som hjälpmedel för att förstå och bearbeta omvärlden. Oavsett vilken 
kunskap som utvecklas används alltid någon form av redskap, vissa redskap är mer passande 



 
 

 
 

att använda än andra. Medierande aktivitet kan beskrivas som att valet av redskap används 
som medel för att uppnå ett visst syfte (Säljö 2000 s. 27, 33, 53). 

Han anser också att utvecklingen aldrig upphör utan människan fortsätter att lära sig nya saker 
konstant (Säljö 2010 s. 191). Säljö (2010 s. 190, 191) skriver att inom det sociokulturella 
perspektivet finns två olika slags begrepp, vardagliga och vetenskapliga. De vardagliga 
begreppen lär sig människan genom vardagligt samspel och kräver ingen regelrätt 
undervisning. Vetenskapliga begrepp är kunskap som människan inte lär sig i vardagen utan 
dessa kräver undervisning. Läraren har en viktig roll när det gäller de vetenskapliga 
begreppen, Vygotskij betonar att eleverna är i behov av stöd och hjälp för att utveckla dessa 
kunskaper (Säljö 2010 s.190, 191). Vygotskij (1999 s. 235) menar att läraren har en viktig roll 
i elevernas kunskapsutveckling. Han menar att kunskapsutvecklingen sker i samspel mellan 
läraren och elev. Läraren ska inte bara förmedla kunskap utan detta ska ske i ett sampel annars 
hade läraren kunnat ersättas av böcker enligt Vygotskij (1999 s. 235). 

Enligt Vygotskij (Säljö 2010 s. 187) måste människor använda både teori och praktik för att 
utveckla nya kunskaper. Vygotskij menar att när människor har utvecklat en kunskap är de 
nära att utveckla ytterligare kunskap inom den proximal utvecklingszon. I utvecklingszonen 
kan den lärande med hjälp av exempelvis läraren utvecklas ytterligare (Säljö 2010 s. 191). 
Vygotskij (1999 s. 124) anser att eleverna måste ställas inför uppgifter som utmanar dem, att 
uppgifterna inte får vara för enkla så att ingen tankeverksamhet sker eller för svår för eleven 
så hen inte kan utföra uppgiften. Detta gör att eleven utvecklas efter sin egen förmåga. 
Vygotskij ansåg till skillnad från sin föregångare att eleverna måste få utveckla sin 
tankeförmåga för att kunna ta till sig kunskapen på riktigt, detta i kombination med utförandet 
av uppgiften. Scaffolding är ett begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet. 
Med Scaffolding menar Vygotskij (Säljö 2010 s. 192) att läraren ger mycket stöd och hjälp i 
början och sedan minska detta i takt med att kunskaperna hos eleven ökar. Läraren måste ha 
kunskap om elevernas förkunskaper för att kunna ge rätt stöd, läraren får dock inte ta över och 
ta för mycket plats utan eleven måste få en tillräckligt stor utmaning utifrån elevens 
utvecklingszon (Säljö 2010 s. 192). 

Den interaktiva skrivtavlan kan ses som en artefakt i undervisningen, eftersom Vygotskij 
anser att människan alltid måste använda redskap för att utveckla kunskaper. Den interaktiva 
skrivtavlan kan också ses som en medierande aktivitet, därför att det är ett redskap som ska 
underlätta för läraren i undervisningen, för att hjälpa eleverna uppnå kunskapskraven och där 
med har den ett tydligt syfte. Scaffolding kan kopplas till individanpassad undervisning, där 
eleverna får de stöd de behöver för att utvecklas kunskapsmässigt.  

Material och metod 
I metodavsnittet beskrivs metodval, urval, etiska förhållningssätt, reliabilitet och validitet 
genomförande och slutligen hur analysen av har gått till. 

Intervju som metod 
Trost (2005, s. 7) menar att syftet med studien avgör vilken metod som används och metoden 
avgör om studien är en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning. Kvalitativa intervjuer 
består av enkla och raka frågor men svaren är komplexa och innehållsrika (Trost 2005 s. 25). 
Studien är en kvalitativ undersökning och intervjuer är den metod som valts för att få svar på 
studiens frågeställningar. Intervjuer är passande för denna studie eftersom syftet är att få 
kunskap om hur lärarna beskriver sitt arbete med den interaktiva skrivtavlan och möjligheten 
att anpassa undervisningen med hjälp av denna. Fokus är på lärarnas syn på sin egen 
undervisning. Utifrån detta är det lämpligt med intervjuer för att få en djupare förståelse då 



 
 

 
 

följdfrågor kan ställas, till skillnad från t.ex. en enkät. Svaren i kvalitativa intervjuer är oftast 
mer innehållsrika än svaren i en enkät.  

Larsen (2009 s. 27) beskriver både för- och nackdelar med en kvalitativ metod. Några fördelar 
enligt Larsen är att bortfallen blir färre, eftersom färre avbokar intervjuer än som låter bli att 
fylla i en enkät. Hon menar också att det är lättare att reda ut oklarheter och missförstånd kan 
minskas, möjligheten att ställa följdfrågor är också en av fördelarna (Larsen 2009 s. 27). 
Larsen (2009 s. 27) beskriver några nackdelar med den kvalitativa metoden, dessa är att den 
inte går att generalisera, den är svårare och mer tidskrävande, den som blir intervjuad svarar 
inte alltid sanningsenligt utan ger ibland svar som den tror att forskaren vill ha eller på grund 
av bristande kunskap om området. Detta menar hon kan påverka studiens validitet.  

Urval 
Det första urvalskriteriet var att deltagarna skulle stämma in på studiens syfte. Den 
medverkande skulle använda den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen och vara eller 
ha varit verksam i årskurs 1–3. Denna studie utfördes under begränsad tid, därför valdes 
deltagarna ut efter geografisk tillgänglighet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156–157) skriver 
att antalet intervjuer i kvalitativa studier oftast är mellan 5–25 beroende på resurser och tid.   

Totalt har sex lärare intervjuats. Tre skolor kontaktades inledningsvis via rektorn men när 
svaren uteblev så kontaktades lärarna direkt via mail. Tre lärare svarade och visade intresse att 
vara med i studien. När dessa tre lärare intervjuades på två olika skolor, togs det personlig 
kontakt med de andra lärarna på skolorna, de tillfrågades om att delta och utifrån detta valde 
tre till att ställa upp på intervju. Fem lärare svarade på mailet och meddela att de inte använde 
den interaktiva skrivtavlan i undervisningen trots att de hade den tillgänglig i klassrummet 
och därmed var de inte relevanta för studien.  

Etiska förhållningssätt 
Denna studie följer de etiska riktlinjerna som Vetenskapsrådet har tagit fram (Larsen 2009 
s.14). Vetenskapsrådet (2011) delar in dessa i fyra olika delar.  

 Informationskravet, innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte.  
 Samtyckeskravet, innebär att deltagarna ska delta frivilligt och har rätt att avbryta när 

som helst under studiens gång utan att behöva motivera varför.  
 Konfidentialitetskravet, innebär att obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter 

som kan kopplas till deltagarna i studien.  
 Nyttjandekravet, insamlade uppgifter i studien ska endast användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2011). 

Informationskravet uppfylldes genom att alla medverkande i denna studie fick ta del av ett 
informationsbrev (bilaga 1) där framkom syftet med studien, att lärarna skulle hållas 
anonyma, att uppgifterna de lämna bara används till denna studie och att deltagandet i studien 
var helt frivilligt. För att uppfylla samtyckeskravet var deltagandet i denna studie helt frivilligt 
och de medverkande fick avbryta när som helst under studiens gång. Konfidentialitetskravet 
uppfylldes genom att personuppgifter inte spreds till obehöriga. De medverkande nämndes 
inte vid namn för att hållas anonyma, vilka skolor som intervjuerna genomförts på hålls också 
anonyma. Efter att studien blev godkänd, blev allt material raderat och uppgifterna användes 
endast till denna studie, enligt nyttjandekravet. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en studie handlar om hur trovärdig studien är. För att studien ska anses ha hög 
reliabilitet måste studien vara väldokumenterad så att andra kan genomföra studien igen och 
få liknande resultat (Larsen 2009 s. 80). I denna studie har processen dokumenterats så tydligt 



 
 

 
 

som möjligt och tillvägagångssätt, metod, urval och genomförande har beskrivits för att öka 
studiens reliabilitet. Kvale och Brinkman (2014, s. 295) menar att trovärdigheten kan 
ifrågasättas vid intervjuer för att deltagarna kan påverkas av den som intervjuar och den 
deltagande kan svara vad den tror att intervjuaren vill höra. Under intervjuerna har påverkan 
på den deltagande läraren undvikts i den mån det går för att få så sanningsenliga svar som 
möjligt. Endast informationsbrevet skickades ut till deltagarna i förväg för att frågorna inte 
skulle hinna bearbetas innan och därmed ge svar som deltagaren tror är det rätta svaret, detta 
för att öka reliabiliteten. Larsen (2009 s. 86) menar att det är en bra öppning att ställa 
bakgrundsfrågor om utbildning och ålder med mera, detta för att dessa frågor är lätta att svara 
på och därmed en bra inledning. I denna studie har relevanta inledande frågor ställts för att 
deltagaren ska få en mjuk start och där med att bli mer bekväma och våga var ärligare i sina 
svar. 

Med validitet anses studien relevans och giltighet. För att öka validiteten ska data som samlas 
in vara relevant till studiens frågeställningar med avsikt att besvara dessa. Störningar under 
intervjuer kan påverka studiens validitet (Larsen 2009 s. 40–41). Intervjuerna genomfördes 
utan yttre störningar och intervjufrågorna utgår ifrån studiens syfte och frågeställning vilket 
ökar validiteten på studien. Larsen (2009 s. 80–81) menar att kvalitativa metoder kan öka 
validiteten eftersom frågor kan ändras och omformuleras under intervjuns gång för att få svar 
på studiens syfte men också för att kunna förtydliga begrepp eller frågor för att undvika 
missförstånd.  

Beskrivning av deltagande lärare 
Nedan följer en beskrivning av de deltagande lärarna. Lärarna skiljs åt genom att tilldelas en 
bokstav, detta för att hålla lärarna i studien anonyma. 

 
Tabell 1: visar information om deltagarna i studien som, utbildning, årskurs, antal elever i klassen, 
användning av den interaktiva skrivtavlan, planeringstid i NO och antal minuter NO i veckan.   
 Lärare A Lärare B Lärare C  Lärare D Lärare E Lärare F 
Antal elever 18 26 22 22 20 23/klass 
Årkurs  4 (tidigare 

1–3) 
2 1 3 2 3,4,6 

Utbildning 1–7 
Svenska och 
SO  

F-3 
behörighet i 
alla ämnen  

1–7 Svenska 
och SO 
behörighet i 
alla ämnen 
1-3 

1–7 matte 
och NO  

F-3 lärare i 
alla ämnen 

1–7 matte 
och NO  

Användning 
av interaktiva 
skrivtavlan 

Nästan 
dagligen 

Någon gång 
i veckan 

Nästan 
dagligen 

Nästan 
dagligen 

Nästan 
dagligen 

Dagligen 

Planeringstid 
i NO 

60 minuter 30 minuter 30 minuter 30 minuter 30 minuter 2 timmar /3 
klasser 

Antal minuter 
NO/ veckan 

90 minuter 90 minuter 90 minuter 90 minuter 90 minuter 120 
minuter 
/klass 

 

Alla lärare i studien har eller arbetar i årskurs 1–3. Utbildningen hos deltagarna varierar, 
likheten är att alla undervisar i NO (se tabell 2). Elevantalet i klasserna varierar från 18 till 26 
elever (se tabell 2). Lärarna i studien har 30–60 minuters planeringstid i NO och de flesta 
lärarna har 90 minuter NO i veckan (se tabell 2). Alla använder den interaktiva skrivtavlan i 
undervisningen, de flesta lärarna använder den nästan dagligen (se tabell 2).  



 
 

 
 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor med sex olika lärare i respektive klassrum. 
Intervjuerna skedde ostört, ingen annan var närvarande och inga andra ljud störde. Valet av 
plats föll sig naturligt eftersom den interaktiva skrivtavlan fanns i klassrummen och 
möjligheten att visa något på den fanns, dock var det ingen lärare som visade något på den. 
Intervjuerna började med en kort förklaring om studien och dess syfte sedan fick deltagaren 
frågan om det gick bra att intervjun spelades in. Därefter utgick intervjuerna från samma 
intervjufrågor (Bilaga 2) men under intervjuns gång var det några följdfrågor som ställdes och 
andra frågor valdes bort av den anledningen att den medverkande svarade på frågan genom en 
annan fråga. Intervjuerna spelades in via mobil för att kunna bearbeta materialet senare, för att 
undvika missförstånd och för att fokusera på den som blev intervjuad. Intervjuernas längd var 
15–25 minuter.  

Analys 
I denna studie har en innehållsanalys använts för att analysera det insamlade materialet. En 
innehållsanalys sker i olika steg, detta för att hitta mönster, samband, likheter och skillnader 
(Larsen 2009 s. 101–102).  

Larsen (2009 s. 101–102) beskriver de sex stegen i en innehållsanalys: 

1. Samla in data och transkribera  
2. Koda texterna 
3. Klassificera koderna i kategorier 
4. Sortera datainsamlingarna efter kategorier 
5. Granska materialet för att identifiera relevanta mönster 
6. Granska de identifierande mönstren mot befintlig forskning, därefter kan ny kunskap 

formuleras. 

Först samlades data in genom intervjuer sedan transkriberades det insamlade materialet. 
Transkriberingar lästes igenom för att få en överblick över det insamlade materialet.  Därefter 
lästes materialet igenom flera gånger för att kunna meningskoncentrera texten, detta för att 
koda materialet och hitta relevanta kategorier. Citaten markerades med blått, gult eller rött 
beroende på vilken frågeställning de tillhörde. Efter meningskoncentrering gjorts av 
transkriberingarna och relevanta koder för det insamlade materialet fastställts, klassificerades 
dessa in i kategorier. Alla kategorier identifierades på samma sätt. Därefter sorterades 
datamaterialet efter de fastställda kategorierna och beskrivs närmare i resultatdelen. I 
diskussionen ställs kategorierna mot befintlig forskning för att sedan kunna formulera ny 
kunskap. Nedan följer ett exempel på hur meningskoncentreringen och kategoriseringen gått 
till. 

Tabell 2: Visar exempel på hur meningskoncentreringen gått till och ett urval av kategorier som 
skapats utifrån dessa. 

Mening Meningskoncentrering Kategori 
Jag använder den nästan varje dag och har gjort 
sen jag fick den för fem år sedan senast var väl 
på förmiddagen när vi hade en text som vi höll 
på att skriva på tillsammans om björnen då är 
det enkelt för alla att se och alla får komma med 
förslag på vad vi ska skriva och vad de kommer 
ihåg om det de har läst om björnen ett bra sätt att 
se vad eleverna kommer ihåg och ingen blir 

Skriva faktatext 
tillsammans om t.ex. 
björnen  
Vad minns eleverna? 

Hur används 
den 
interaktiva 
skrivtavlan. 
 
Skriva text 
tillsammans  



 
 

 
 

utpekad. 
Nja väldigt lite tid men ibland är man ju tvungen 
som jag nu i den här klassen har jag tre som där 
jag tar in all litteratur i inläsningstjänst så att 
dom får lyssna i förväg på det vi tar upp på 
smartborden det finns ju mycket på youtube som 
klipp så kunde dom kolla själva så slipper jag 
hålla på att tjata men det tar så mycket tid att 
förbereda till smartboarden för jag måste ju titta 
på alla filmer och klipp och så innan för att se att 
det är bra det är inte bara att söka på 
blodomloppet och sedan ta den du måste kolla 
att den tar upp det du vill först så jag är tvungen 
att titta och tänka efter och så men jag kan ju 
tänka mig om några år att det kommer att 
underlätta när man har skaffat sig en bank med 
allt material man kan använda till smartborden 
och jag tror att då kommer jag kunna lägga mera 
tid till att anpassa undervisningen mera så nästa 
gång jag får samma årkurs kommer det 
underlätta jag tror att det kommer löna sig i det 
långa loppet  

Svårt att använda den 
interaktiva skrivtavlan 
för att anpassa 
undervisningen. 
Tidsbrist för att anpassa 
undervisningen i NO. 
Inläsningstjänst, 
förberedande. Youtube. 
Tar tid med teknik innan 
man har en ryggsäck. 
Tekniken underlättar i 
det långa loppet. 
Rättigheter. UR-skola 
och SLI. 

Tidsbrist 
underlättar 
anpassningen.  
underlättar i 
längden. 

ja det underlättar planeringen och genomförandet 
mycket för att det går att planera hemma och sen 
när det går snabbare under lektionstid mycket för 
att man kan förbereda innan liksom att slippa hålla 
på och rita och fixa då utan att man bara kan ta 
fram det man ska ha 

Underlättar planeringen 
och genomförandet av 
undervisningen. Enkelt 
att förbereda lektioner 
innan, vilket sparar 
lektionstid. 

 Underlättar 
planering och 
genomförandet 

 

Tabellen visar hur meningskoncentreringen gått till. Utifrån transkriberingarna togs viktiga 
delar av texten ut för att kunna finna relevanta kategorier. De kategorier som slutligen valdes 
var de som var relevanta för studien. Kategorierna delades sedan in efter frågeställning.  

Kategorierna som slutligen identifierades var: 

Frågeställning 1: Vad anser lärarna om användningen med den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen? 

Naturen viktigare än den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen 

 Underlättar planeringen och genomförandet 
 Nackdelar med att använda den interaktiva skrivtavlan  

Frågeställning 2: På vilket sätt beskriver lärarna att de arbetar med den interaktiva skrivtavlan 
i NO-undervisningen? 

 Film och program 
 Producera text 
 Instruktioner  
 Förklara begrepp och förlopp 
 Pussel och spel 

Frågeställning 3: Hur beskriver lärarna användningen av den interaktiva skrivtavlan för att 
anpassa NO-undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? 



 
 

 
 

 Hinner inte individanpassa NO-undervisningen 
 Svårt att individanpassning i NO  
 Varierad undervisning ökar förståelsen 
 Olika uttrycksformer underlättar anpassningen 

Resultat 
Resultatdelen är indelad i tre delar utifrån studiens frågeställningar. Under respektive 
frågeställning kommer resultatet av det insamlade materialet från intervjuerna att presenteras 
under respektive kategorier. För att lärarna i studien ska förbli anonyma har de valts att 
namnges med bokstäverna A-F. Resultatdelen avslutas med en kort sammanfattning av 
resultatet. 

Användningen av den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen 
Avsnittet består utav följande kategorier: naturen viktigare än den interaktiva skrivtavlan i 
NO-undervisningen, underlättar planeringen och genomförandet och nackdelar med att 
använda den interaktiva skrivtavlan. 
 
Naturen viktigare än den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen  
Användningen av den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen varierar mellan lärarna. 
Hälften av lärarna i studien anser att de använder den interaktiva skrivtavlan mer i andra 
ämnen än i NO, därför att de anser att NO är ett ämne där eleverna behöver uppleva, känna, 
klämma och lukta. De tre lärarna anser att naturen är en stor del av NO-undervisningen, i 
klassrumsundervisningen i NO använder de dock den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. 
De andra tre lärarna nämner inte detta utan berättar bara att de använder den interaktiva 
skrivtavlan i NO-undervisningen. Lärare E beskriver att hen inte upplever att den interaktiva 
skrivtavlan underlättar mer i NO än i andra ämnen men hen anser att den underlättar 
undervisningen oavsett vilket ämne det handlar om. Lärare D beskriver: 
 

Ja och nej, skulle jag nog säga, dels för att det är mycket förlopp och begrepp, som är 
svårt att förklara för eleverna utan att använda sig av den interaktiva skrivtavlan. 
Samtidigt finns mycket konkret att använda sig av ute i naturen, som gör att eleverna lär 
sig det de ska. Visst skulle NO- undervisningen bli mycket svårare om vi inte hade 
tillgång till, till exempel smartboarden, så jag är glad att jag har den. (Lärare D) 

Underlättar planeringen och genomförandet 
Flera av lärarna beskriver att den interaktiva skrivtavlan underlättar både planeringen och 
genomförandet av undervisningen i NO. Lärare A anser att den bara underlättar 
genomförandet av NO-undervisningen. En av fördelarna enligt lärarna är att det är lättare att 
visa konkret material och tillgängligheten till det konkreta materialet är en annan fördel. Två 
av lärarna ger människokroppen som exempel på arbetsområde som den interaktiva 
skrivtavlan används till och detta anser de är ett område som är svårare att arbeta med utan 
den interaktiva skrivtavlan, eftersom kroppen är svår att studera utan möjligheten att se hur 
den ser ut inuti. Fördelen enligt Lärare A är att alla elever kan se samtidigt på ett annat sätt än 
om de lånar upp en docka från källaren. Lärare A beskriver det: 

Inte själva planeringen men den kan underlätta själva genomförandet av lektionerna. 
Eftersom det går att visa konkreta föremål och så, för att då får de en mera bild av vad 
det är som händer, därför tycker jag om smartboarden. Ja precis för där går det att 
koppla både bilder och filmsnuttar och alltihopa för du har ju allt i ett. (Lärare A) 



 
 

 
 

Flera av de deltagande lärarna i studien anser att den interaktiva skrivtavlan kan underlätta 
planeringen när de inte måste planera allt själv från grunden utan kan finna inspiration, tips 
och idéer på internet, det finns smartklubben bland annat som är en sida med 
lektionsplaneringar som är anpassade för den interaktiva skrivtavlan. Flera av lärarna 
beskriver detta som ett bra sätt att förnya sin NO-undervisning, där de anser att tiden är en 
bristvara och beskriver att det annars lätt kan bli samma undervisningsupplägg. Lärare A och 
lärare D anser att det kan underlätta planeringen genom att ge inspiration om 
undervisningsupplägg men att det inte går att använda de färdiga lektionsplaneringar rakt av 
utan att de måste anpassas efter hens undervisningssätt och efter elevgruppen. De beskriver 
också att det finns mycket tips och idéer om hur man kan använda den interaktiva skrivtavlan 
i NO-undervisningen som de använder sig av. Lärare E uttrycker det: 

Genom den kan man få inspiration och idéer på internet, där man kan se vad andra 
lärare gjort, så kan man använda delar av det eller bara få inspiration om sätt att jobba 
med smartboarden. Vilket underlättar speciellt i NO där det lätt annars bara blir sam 
samma. Eftersom tiden och orken oftast läggs på svenska och matte där det krävs mer. 
(Lärare E) 

Lärare C och Lärare F beskriver fördelen med att planera lektionerna hemma och sedan spara 
dessa, så kan de öppna upp lektionsplaneringen i skolan, slippa släpa böcker och annat 
material fram och tillbaka. Lärare C menar att det underlättar att visa film och en fördel är att 
hen kan kolla igenom det hemma och sedan ha det sparat på dator för att sedan ta upp när hen 
behöver det, det behövs inte beställas vilket är en fördel då planeringen kan vara mera spontan 
enligt Lärare C. Lärare F beskriver det: 

Jag tycker det är så bra att man kan förbereda lektionen innan, så att jag inte behöver 
rita dom här molekylerna, som man ska plocka ihop till nånting under lektionens gång. 
Utan att dom finns där, om jag ska rita och hålla på och fixa, då är det enklast att jag har 
smartboarden igång och sen så sparar jag ner det. Sen hemma för det blir ju inte snyggt 
när jag sitter och ritar med pennan med musen så där så det underlättar absolut. (Lärare 
F) 

Lärare F anser att den interaktiva skrivtavlan underlättar för att det är lättare att engagera 
eleverna i undervisningen, hen anser att de orkar hålla fokus längre och att diskussionerna blir 
djupare. Vidare menar hen att den sparar lektionstid genom att ha det förberett på den 
interaktiva skrivtavlan och bara ta fram och spara till senare. En annan fördel beskriver Lärare 
F så här: 

(…) att kunna stå vid smartboarden och styra istället för att gömma mig bakom datorn 
eller Ipaden. Det känns som jag kommer närmare eleverna, sen också att vi pratar mer 
än tidigare, då var det mer läroböcker men nu diskuterar vi mera. Vi bygger upp 
eleverna, att alla svar är bra svar och många gånger är fel svar, det bästa svaret, för då 
kan man diskutera det och med hjälp av smartboarden visa på vad som blir fel då eller 
så. Just det där med att enkelt kunna testa olika sätt det kan du inte med bara en 
projektor till exempel. (Lärare F) 

Nackdelar med att använda den interaktiva skrivtavlan 
Nackdelen som flera av lärarna tar upp är tiden det tar att lära sig den interaktiva skrivtavlan 
och dess funktioner, innan de hade skapat sig en grund och förstått hur den fungerade tog den 
mer tiden än den gav. De beskriver att det lönar sig efter ett tag och att den då underlättar 
undervisningen. Lärare B berättar att hen inte anser sig ha tid att lära sig alla funktioner och 
arbetssätt på den interaktiva skrivtavlan och därför inte använder den så mycket i NO-
undervisningen Lärare A upplever att det tar mycket tid att förbereda lektionerna till den 
interaktiva skrivtavlan men hen beskriver att det kommer löna sig om något år då hen skaffat 



 
 

 
 

sig en grund med material att utgå ifrån, då tror hen att den interaktiva skrivtavlan kommer att 
underlätta. Lärare F beskriver flera nackdelar med den interaktiva skrivtavlan: 

Kostnaden och när det krånglar. De börjar ju få några år på nacken och då har det börjat 
krångla lite, så det är tråkigt men alla använder ju tyvärr inte dem. Då blir det ännu 
dyrare men för mig som använder den daglig dags, är det viktigt att den funkar. För jag 
tycker den mest bara har fördelar och jag vill inte jobba utan. Även fast jag visar och 
pratar och ger tips, så är det många lärare som inte använder den, så det är synd men vi 
är ju olika och alla har väl inte samma intresse för den som mig. (Lärare F) 

Hur lärare arbetar med den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen 
Under detta avsnitt presenteras följande kategorier: film och program, producera text, förklara 
begrepp och förlopp, instruktioner och pussel och spel.  
 

Film och program 
Att visa bilder, filmer och program är det vanligaste sättet enligt lärarna i studien att använda 
den interaktiva skrivtavlan till. Lärare D brukar visa Lilla aktuellt för sina elever en gång i 
veckan. Lärare E visade en film om insekter samma dag som intervjun. Lärare B uppger att 
det enda hen använder den interaktiva skrivtavlan till i NO-undervisningen är att visa filmer. 
Flera av lärarna i studien beskriver en av fördelarna med att visa film på den interaktiva 
skrivtavlan istället för på exempelvis tv:n, denna fördel är att kunna pausa och rita och ringa 
in direkt på skärmen och spara det för att använda senare. Lärare D beskriver: 
 

Förklaringar av förlopp, bilder det är väl lite så. Ja men typ att man kan pausa en film 
och ringa in och rita på duken när filmen spelas, så. Eller det bästa där man kunde gå 
från vatten, till gasform, till is, när man klickade så skedde förloppet då. (Lärare D) 

Producera text 
Att arbeta tillsammans beskriver flera av lärarna att de använder den interaktiva skrivtavlan 
till, Lärare E beskriver hur de har gjort en film tillsammans om dinosaurier, där de har klippt 
ihop fakta och bilder, hen berättar att eleverna var väldigt delaktiga under lektionerna. Lärare 
A och Lärare D beskriver att de skriver texter ihop i helklass. Lärare A uttrycker arbetssättet 
så här: 

En text som vi höll på att skriva på tillsammans om björnen, då är det enkelt för alla att 
se och alla får komma med förslag på vad vi ska skriva, och vad de kommer ihåg om 
det de har läst om björnen. Ett bra sätt att se vad eleverna kommer ihåg och ingen blir 
utpekad. (Lärare A) 

Förklara begrepp och förlopp 
Ett vanligt arbetssätt med den interaktiva skrivtavlan bland lärarna i studien är att förklara 
begrepp och förlopp. Flera av lärarna i studien tar upp hur de använder funktionerna i den 
interaktiva skrivtavlan till att låta eleverna flytta, para ihop, ställa i rätt ordning eller dela in i 
kategorier. Via den interaktiva skrivtavlan är det enligt lärarna enkelt att flytta runt föremål 
och det underlättar att flera elever kan prova utan att läraren måste rita upp föremålen igen. 
Lärare A beskriver om hur hen använder den till att visa näringskedjor eller att låta elever dela 
upp saker i kategorier och uppger vattenväxter som exempel. Lärare F och Lärare A uttrycker 
det: 

Nu när jag jobbar i NO, så håller jag på med kemin och hur kemin är uppbyggd med 
molekyler. Då kan man visa på hur ett grundämne ser ut och kemiska föreningar ser ut 
man kan rita och man kan dra och plocka ihop. På så vis är det väldigt tacksamt att ha 



 
 

 
 

smartboard annars får man ju stå och rita och sudda och nu kan man bara dra och 
plocka ihop sakerna som man vill ha det. (Lärare F) 

Instruktioner  
Lärare C och Lärare F beskriver hur de gärna visar upp instruktioner genom att fota sidan och 
sedan visa på den interaktiva skrivtavlan se att alla elever kan se och genom detta enkelt gå 
igenom vad eleverna ska arbeta med. Att lätt kunna stryka under eller ringa in de delar av 
instruktioner som är viktiga anser de är en fördel med att göra på detta sätt. Lärare C beskriver 
att de söker fakta tillsammans om det är något eleverna undrar över och med detta lär eleverna 
hur man gör och hen beskriver att det är ett enkelt sätt att prata om källkritik på.  

Pussel och spel  
Lärare C berättar att hen styr den interaktiva skrivtavlan både med dator och Ipad, genom 
Ipaden använder hen appar som passar hens undervisning. Flera av lärarna använder spel och 
pussel via den interaktiva skrivtavlan där eleverna antingen i helklass eller i grupper får prova 
på spelen eller pusslen som passar NO-undervisningen. 

Två av lärarna ger pussel med människokroppen som exempel på arbetssätt som den 
interaktiva skrivtavlan används till och Lärare A beskriver filmer som ett bra sätt att arbeta 
med människokroppen för att eleverna lättare ska förstå, Lärare A kompletterar detta med att 
använda pussel för att eleverna ska få träna på att vart delarna sitter i kroppen. Detta arbetssätt 
använder Lärare F också sig av och beskriver sitt arbete: 

Vi har använt vissa utav smartboardens egna, ja vad kallas det, när vi jobbade med 
människokroppen till exempel, så fick de plocka ihop en kropp. Det fanns ju en färdig, 
där de fick plocka in olika delar, lungorna till exempel för att se om den överlevde eller 
inte. Alltså om de hade satt delarna rätt, sådana grejer kan man ju låta dem göra, då har 
jag låtit eleverna hållit på och gått fram själva och testa lite grann. (Lärare F) 

Anpassa NO-undervisningen med den interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel 
Avsnittet är indelat i följande fyra kategorier: svårt att individanpassa i NO, hinner inte 
individanpassa i NO-undervisningen, varierad undervisning ökar förståelsen och olika 
uttrycksformer underlättar anpassningen. 
 

Svårt att individanpassa i NO  
De flesta av lärarna i studien uppger att de använder ett annat arbetssätt i NO än andra ämnen, 
de arbetar mest i helklass. Lärarna beskriver att eleverna får arbeta med samma uppgifter och 
det är mycket begrepp och förlopp som eleverna ska lära sig. Vidare beskriver lärarna att det 
är svårt att anpassa undervisningen i NO eftersom eleverna måste få samma grund och för att 
nivåskillnaderna inte utmärks på samma sätt som i t.ex. matte och svenska. Lärare E beskriver 
att de arbetar mera tillsammans och det gör det svårare att anpassa undervisningen. Lärare D 
uttrycker det: 

Ja, det är väl inte jätte mycket individanpassning i just NO, eftersom där behöver alla 
elever få samma grund med förloppen och begrepp och sånt. (Lärare D)  

Hinner inte individanpassa i NO-undervisningen  
Alla lärarna i studien uppger att tidsbrist är en den största anledningen till att de inte anpassar 
NO-undervisningen. Flera av lärarna i studien beskriver att de fokuserar på att hinna med allt 
de måste göra utifrån läroplanen att de inte hinner fokusera på individanpassningen av NO-
undervisningen. Flera av lärarna nämner att i NO är det svårare att få tiden att räcka till för att 
anpassa undervisningen än i matte och svenska. Lärare B och Lärare E beskriver att den enda 
anpassningen de gör är när de har tittat på film och eleverna ska återberätta, är att låta några 



 
 

 
 

elever rita medan andra skriver beroende på kunskapsnivån. Lärare B upplever att hen inte 
hinner anpassa i NO utan att det är enklare att göra det i matte och svenska för 
kunskapsnivåerna är tydligare i dessa ämnen än i NO därför anser hen att behovet är större i 
matte och svenska. Lärare C uttrycket att hen mest fokuserar på att hinna med alla delar från 
läroplanen som eleverna ska hinna lära sig och därmed hinner hen inte anpassa så mycket i 
NO-undervisningen. Lärare D beskriver tidsbristen: 

Tiden i just NO är väl väldigt begränsad. Därför tror jag många lärare inte ens hinner 
tänka tanken, att dom ska individanpassa undervisningen, men visst ska man göra det. 
Tror att vi lärare fokuserar mer på att hinna med allt vi ska göra på ett läsår i NO, än 
individanpassa. Tror att det är lättare att göra det i matte och svenska där mer tid finns 
och problem är tydligare på något vis. (Lärare D) 

Varierad undervisning ökar förståelsen  
De deltagande lärarna anser att anpassning inte sker på samma sätt i NO som i andra ämnen 
men att undervisningssättet anpassas efter elevgruppen med den interaktiva skrivtavlan som 
hjälpmedel, de anser att det inte är anpassning på individnivå utan mer anpassa så att det 
passar hela gruppens olika inlärningssätt. Flera lärare i studien menar att den interaktiva 
skrivtavlan underlättar anpassningen för att den många gånger sker omedvetet. Lärare C 
beskriver att den interaktiva skrivtavlan underlättar eftersom det är ett bra redskap när de 
arbetar i helklass vilken hen upplever är vanligare i NO och i de lägre åldrarna. Hen upplever 
att det är svårare att ge eleverna arbetet som de kan arbeta självständigt med speciellt innan 
eleverna lärt sig läsa och skriva men att med den interaktiva skrivtavlan upplever hen att 
undervisning kan anpassas trots helklassundervisning. Lärare D beskriver detta: 

Nja det beror ju på hur man ser det, som jag sa tidigare, så anpassar jag nog lite utan att 
tänka på det, men smartboarden underlättar i andra ämnen, tror det är mest just 
möjligheten att förklara på olika sätt som gör att det blir anpassning i NO. (Lärare D) 

Lärare A menar att den interaktiva skrivtavlan kommer att underlätta på sikt, hen beskriver 
det: 

Om några år, att det kommer att underlätta, när man har skaffat sig en bank med allt 
material, man kan använda till smartborden. Jag tror att då kommer jag kunna lägga 
mera tid, till att anpassa undervisningen mera. Så nästa gång jag får samma årkurs 
kommer det underlätta. (Lärare A)  

Den interaktiva skrivtavlan underlättar anpassningen enligt flera av lärarna genom att den 
ökar förståelsen hos eleverna, detta genom att använda olika sätt att förklara samma sak på, 
eleverna kommunicerar mera, eleverna lär av varandra och eleverna håller fokus längre. Flera 
av lärarna beskriver att eleverna får en ökad förståelse när läraren använder den interaktiva 
skrivtavlan, de upplever att eleverna förstår bättre och att de kan förmedla kunskaperna till 
varandra på ett annat sätt än utan den interaktiva skrivtavlan. Kommunikationen ökar mellan 
eleverna och mellan läraren och eleverna. Eleverna förklarar för varandra om ämnet de 
arbetar med, de förklarar på olika sätt och på en annan nivå upplever flera av lärarna och detta 
gör att flera elever förstår. Lärare C uttrycker att eleverna blir mer engagerade i 
undervisningen när hen använder den interaktiva skrivtavlan, dels för att det är lättare att visa 
konkreta föremål men också för att det finns flera olika sätt att förklara. Lärare C upplever att 
det är positivt att använda sig av bilder i NO-undervisningen för att eleverna ska få en ökad 
förståelse för det hen talar om. Enligt Lärare F underlättar den interaktiva skrivtavlan NO-
undervisningen genom att eleverna får plocka ihop och dra isär och med detta se hur förlopp 
hänger ihop, en övning där eleverna får sätta förlopp i rätt ordning öppnar upp till 
diskussioner om vad som händer om förloppet blir i fel ordning anser. Detta menar Lärare F 



 
 

 
 

att det ökar elevernas förståelse, när de får det mer konkret och för att det går att förklara och 
visa på flera olika sätt. Vidare beskriver Lärare F det: 

Det är lättare att anpassa efter elevgruppen och olika behov. Det blir ju inte på samma 
sätt i NO men jag märker att några elever behöver anpassningen. Då är smartboarden 
bra att använda för att förklara och så, men man håller ju ihop dom på ett annat sätt i 
NO. Jag tror genom att använda dess funktioner, istället för bara som en projektor, så 
vinner man på att använda plocka, dra och dom funktionerna som faktiskt finns. Sen får 
man med sig eleverna mer, när man använder den. Jag har inte tänkt på att man kan se 
det lite som anpassning, när man använder den, utan bara tänkt att det blir enklare. Det 
är klart, får man med sig fler elever som förstår, och att man kan låta eleverna testa sina 
idéer, och sen spara den och gå tillbaka och låta nästa testa. Sedan prata om hur det blir, 
om de olika sätten är rätt eller om flera sätt är rätt. Sen blir det ett annat flöde i 
diskussionerna och dom blir mer delaktiga. Dom trappar inte av lika lätt och det kan bli 
ett snabbt flöde (Lärare F)  

Olika uttrycksformer underlättar anpassningen 
Ett sätt att anpassa NO-undervisningen enligt lärarna i studien är att använda flera olika 
uttryckssätt. Att använda både film, bilder, spel, musik med mera är ett sätt att anpassa efter 
eleverna, då något av sätten förhoppningsvis passar elevernas inlärningssätt. Lärarna anser att 
undervisningen i NO mer anpassas efter hela elevgruppen än individuellt. Den interaktiva 
skrivtavlan underlättar eftersom lärarna beskriver att det är enkelt att variera NO-
undervisningen och använda sig utan olika uttryckssätt. Lärarna i studien anser att de får med 
sig eleverna på ett annat sätt och att eleverna förstår bättre än utan den interaktiva skrivtavlan, 
vilket gynnar elevernas kunskapsutveckling. Lärare D beskriver att hen anpassar NO-
undervisningen omedvetet ibland genom att använda sig av flera olika uttryckssätt, hen 
beskriver att använda sig av olika sätt att förklara samma sak på bidrar till att undervisningen 
passar flera elever och att hen upplever att eleverna får en ökad förståelse än om hen bara 
hade använt ett sätt. Lärare C anser att hen anpassar hela sin NO-undervisning utifrån 
elevernas olika sätt att lära med den interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel. Vidare beskriver 
Lärare C att det är enkelt att använda sig av olika uttryckssätt när tekniken finns samlad på ett 
och samma ställe via den interaktiva skrivtavlan. Hen upplever att när hen använder olika 
uttryckssätt så lär sig eleverna mera än om hen bara använder ett sätt att förklara på. Lärare A 
beskriver det så här: 

Det blir lite anpassning utan att man tänker på det. Eftersom eleverna lär av varandra på 
ett annat sätt och att det blir många olika sätt att få det förklarat för sig. Vilket gör att 
flera förstår med hjälp av varandra och filmer och pussel och så där. Olika uttryckssätt 
och mera konkret än om vi inte haft smartboarden, så jag tror att det är fler elever som 
förstår faktiskt. (Lärare A) 

Sammanfattning av resultatet 
De flesta deltagande lärarna anser att det finns mest fördelar med att använda den interaktiva 
skrivtavlan i undervisningen och använder den dagligen. Lärarna beskriver att den interaktiva 
skrivtavlan underlättar både planeringen och genomförandet av NO-undervisningen. 
Nackdelarna är kostnaden, om det krånglar och att det tar tid i början att lära sig funktionerna.  

Det vanligaste sättet bland lärarna i studien att använda den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen är att visa filmer och tv-program. Att kunna förklara begrepp och förlopp 
genom att eleverna får flytta, plocka ihop och dela in i kategorier är ett annat vanligt sätt. Visa 
instruktioner eller skriva texter tillsammans är andra sätt som lärarna använder den interaktiva 
skrivtavlan på.  



 
 

 
 

Tidsbristen gör att lärarna i studien inte individanpassar NO-undervisningen speciellt mycket. 
Flera av lärarna anser att det inte behövs individanpassa undervisningen på samma sätt i NO 
som i till exempel matematik och svenska. Undervisningen i NO sker mest i helklass och 
nivåskillnaderna är inte lika tydliga. Den anpassning som används i undervisningen är att 
använda sig av olika uttryckssätt via den interaktiva skrivtavlan och att anpassa 
undervisningen efter olika inlärningsstilar. Flera av lärarna anser att den interaktiva 
skrivtavlan underlättar anpassningen eftersom allt finns samlat på ett och samma ställe.  

Diskussion 
I diskussionsavsnittet som är uppdelat i två delar, kommer först metodens för- och nackdelar 
att diskuteras. I andra delen kommer resultatet att diskuteras med stöd från studiens bakgrund.  

Metoddiskussion 
Att intervjuer har använts som metod har både för- och nackdelar. Larsen (2009 s. 27) menar 
att bortfallet blir färre när intervju används som metod, av dem som tackade ja var det ingen 
deltagande som ställde in eller avbröt. Kvale och Brinkman (2014 s. 156) menar att 5–25 
personer är lämpligt antal för intervjustudier. I denna studie medverkar sex lärare vilket är på 
gränsen till för få men eftersom tiden är begränsad för studien och för att hinna med att 
analysera resultatet så är det ett lämpligt antal deltagare. Det var svårt att få lärare att 
medverka i studien, de flesta svarade inte på mailet eller meddela att de inte använde den 
interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Det kan ses som en svaghet att urvalet av antalet 
deltagare inte blev helt optimalt men de lärare som deltog hade erfarenhet av den interaktiva 
skrivtavlan och var positiva till att delta.  

En nackdel med intervjuer kan vara att den medverkande blir påverkad av den som intervjuar, 
att deltagare inte svarar ärligt på frågorna utan svarar det hen tror att den som intervjuar vill 
höra, detta kan påverka studiens reliabilitet. Vidare menar Larsen (2009 s. 80) att intervjuer 
kan höja validiteten på en studie eftersom frågor kan ändras och följdfrågor kan ställas för att 
vara säker på att frågeställningarna blir besvarade. Följdfrågor har ställts under intervjuerna 
för att få mer information för att kunna svara på frågeställningarna. Påverkan på deltagarna 
har undvikts så mycket som möjligt, ledande frågor har undvikits men eftersom det är 
människor så kan påverkan inte uteslutas helt och hur mycket deltagaren blivit påverkad är 
svårt att avgöra.  

Hur ingående deltagarna i studien svarade på frågorna varierade, några gav fylliga och rika 
svar medan andra gav korta, inte så ingående svar på frågorna. Längden på svaren är inte det 
viktiga utan mer innehållet som deltagaren i studien gett. Några deltagare hade svårt att hålla 
sig till ämnet medan några svarade kort på varje fråga. Detta kan påverka resultatet både de 
korta svaren och svaren där deltagarna började tala om annat, de långa svaren som beskriver 
annat än det studien är menad att studera minskar validiteten på studien. De korta svaren kan 
göra det svårare att få tillräckligt med material för att kunna svara på studiens frågeställningar, 
dock svarade de flesta ändå tillräckligt, trots korta svar. Fylligare svar hade dock gett en högre 
reliabilitet. Att intervjuerna spelades in under intervjuns gång ökar reliabiliteten eftersom 
risken att missa viktiga delar är mindre när intervjun spelas in och sedan transkriberas (Kvale 
och Brinkmann 2009, s. 218). Dock kan tolkningen av transkriberingarna påverka studiens 
reliabilitet eftersom människor tolkar utifrån sina egna erfarenheter. En styrka i studien kan 
vara intervjuerna som fortlöpte utan störningar, störningar kan enligt Kvale och Brinkman 
(2014 s. 19) påverka resultatet. Generaliserbarheten kan anses låg på grund av det låga 



 
 

 
 

deltagarantalet. När en studie består av intervjuer är det svårare att generalisera resultatet av 
studien, dock var inte syftet med studien att kunna generalisera resultatet.   

Hade flera deltagit i studien hade inte tiden att analysera resultatet funnits på samma sätt 
därför lades tid på att analysera och med detta mindre risk att missa väsentliga delar från 
intervjuerna. Utifrån transkriberingarna skedde en innehållsanalys, valet av analysmetod är en 
styrka i studien därför att det var innehållet i intervjuerna som var det väsentliga att studera. 
Meningskoncentreringen som gjordes på transkriberingarna för att hitta användbara kategorier 
kan ha påverkats av personliga tolkningar vilket påverkar studiens reliabilitet. Kategorierna 
som identifierades var relevanta utifrån studiens syfte, det som inte besvarade 
frågeställningarna valdes bort, detta för att öka validiteten.  

Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är indelad i tre delar utifrån studien frågeställningar. I 
resultatdiskussionen kommer resultatet av studien att ställas mot Läroplanen, 
bakgrunden/tidigare forskning och diskuteras med stöd från studiens teoretiska utgångspunkt 
som är sociokulturellt perspektiv.   

Användningen av den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen 
Flera lärare i studien beskriver att de använder den interaktiva skrivtavlan mer i andra ämnen 
än i NO. En lärare i studien anser att den interaktiva skrivtavlan inte underlättar mer i NO än 
andra ämnen. En annan lärare beskriver dock att hen anser att den interaktiva skrivtavlan 
underlättar mer i NO eftersom hen anser att det är många begrepp och förlopp eleverna ska 
lära sig och detta menar hen är lättare att förklara med den interaktiva skrivtavlan som 
hjälpmedel. I detta ämne skiljer sig resultatet mellan tidigare forskning och lärarna i denna 
studie. Enligt Northcote m.fl. (2010 s. 507) och Betcher, Lee och Blomberg (2011 s. 20) har 
den interaktiva skrivtavlan många fördelar i just NO-undervisningen, bland annat att konkret 
material är lättare att tillgå samt att flera digitala verktyg är samlade på ett och samma ställe. 
Utifrån detta skulle det kunna tolkas som att den interaktiva skrivtavlan borde användas extra 
mycket i NO men tre av lärarna i denna studie menar att de använder den mer i andra ämnen 
än i NO. 

Flera av lärarna i studien upplever att det är lättare att använda sig av konkreta material i NO-
undervisningen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan, det finns mer lättillgängligt med 
hjälp av den. Det visar också flera tidigare studier att det är en av fördelarna med den 
interaktiva skrivtavlan (Mildenhall, Marshall och Swan 2010 s. 506, Northcote m.fl. 2010 s. 
502–504, Giles och Shaw 2011 s. 36). Att använda konkreta material i undervisningen kan 
kopplas till Vygotskij (Säljö 2010 s. 27) som menar att artefakter bidrar till 
kunskapsutveckling. 

Flera av lärarna i studien beskriver att den interaktiva skrivtavlan underlättar planeringen, det 
är enligt lärarna enkelt att få tips och idéer av andra via lektionsplaneringar på internet. 
Lärarna i studien anser dock att det inte går att ta lektionsplaneringarna rakt av utan de måste 
anpassa dessa utifrån sin egen undervisning och elevgrupp. En av fördelarna med den 
interaktiva skrivtavlan enligt tidigare forskning (Gillen m.fl. 2008 s.357) är att den underlättar 
planeringen av NO-undervisningen eftersom lektioner finns lättillgängligt via internet. Men 
utifrån vad lärarna i denna studie anser om att det inte går att använda lektionerna rakt av så 
underlättar den inte planeringen lika mycket som tidigare forskningen kommit fram till 
(Maher m.fl. 2012 s. 153–154, Gillen m.fl. 2008 s.357). Utifrån det Skolverket (2016) skriver 
om sin satsning på digitala verktyg så är detta något som ska underlättas för lärarna längre 
fram, att undervisningsmaterial ska finnas på ett och samma ställe för att lärarna ska slippa 



 
 

 
 

leta efter relevant material på olika hemsidor. Innan läraren skapat sig en grund är den mer 
tidskrävande än tidsbesparande, precis som lärarna i denna studie upplever.  

Två lärare i denna studie beskriver att de upplever att eleverna är mer delaktiga i diskussioner 
när den interaktiva skrivtavlan används i NO-undervisningen. De nämner dock inte att det 
handlar om att eleverna vågar eller inte, utan mer om en ökad förståelse när läraren kan 
använda flera olika sätt att beskriva samma sak på. Att eleverna diskuterar mera beror enligt 
lärarna på att eleverna förstår bättre och det gör det lättare att sätta ord på sina kunskaper. 
Flera av lärarna i studien upplever att eleverna lär sig av varandra i större utsträckning, de 
förklarar för varandra och utbyter kunskaper. Northcote m.fl. (2010 s. 506) studie visar också 
att en fördel med den interaktiva skrivtavlan är att eleverna lär sig av varandra och att 
diskussioner är ett vanligare arbetssätt när den interaktiva skrivtavlan används i NO-
undervisningen. Kershner m.fl. (2010 s. 381) och Northcote m.fl. (2010 s. 506) menar även de 
att den interaktiva skrivtavlan ökar klassrumskommunikationen, anledningen menar forskarna 
är en ökad förståelse som leder till att eleverna kan delta i diskussioner på ett annat sätt än 
utan den interaktiva skrivtavlan. Hennessy m.fl. (2007 s. 294) studie visar att eleverna vågar 
delta i diskussioner i större utsträckning, detta menar forskarna beror på att fokus är riktad på 
den interaktiva skrivtavlan istället för bara på eleven. Lärarnas upplever vissa delar av vad 
tidigare forskning visar, dock inte den forskning som menar att eleverna vågar delta i 
diskussioner i större uträckning vid användandet av den interaktiva skrivtavlan. Vygotskij 
(Säljö 2010) menar att det är genom samtal som lärande sker. 

Flera av lärarna upplever att i början av användandet av den interaktiva skrivtavlan tar det 
mycket tid att lära sig alla funktioner men att det lönar sig i längden och är tidsbesparande.  
Lärarnas anser inte att det är ”enkelt” innan de lärt sig funktionera. Enligt Robling och 
Westmans (2009 s. 74) är det tidsbesparande att använda den interaktiva skrivtavlan i 
undervisningen. Wiberg Jönsson (2011) och Rudhe (2010) skriver om några nackdelar med 
den interaktiva skrivtavlan att den precis som lärarna i denna studie anser att den är 
tidskrävande i början innan den anses effektiv i undervisningen. Skolverket (2016) skriver om 
satsningen på digitala verktyg i undervisningen, bland annat för att underlätta för läraren men 
också för att effektivisera undervisningen. Där är lärarna i denna studie redan, eftersom de 
använder den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Utifrån det Johansson och Sangell 
(2010) skriver så måste det digitala fungera, om tekniken krånglar försvårar det 
undervisningen och det tar mera tid än det sparar. Detta är också något en av lärarna i studien 
tar upp som en nackdel med den interaktiva skrivtavlan. 

En lärare i studien upplever att även fast vissa lärare har tillgång till den interaktiva 
skrivtavlan använder de den inte i undervisningen, detta trots att hen försöker lära de andra 
lärarna hur de kan använda den i undervisningen. Läraren menar att det är bortkastade pengar 
om den inte används. Detta går att koppla till det Sweeney (2013 s. 227) och Wiberg Jönsson 
(2011) skriver om att lärarens inställning till den interaktiva skrivtavlan avgör hur effektiv och 
hur positiv inverkan den har på undervisningen, detta menar Wiberg Jönsson (2011) är en 
nackdel med den interaktiva skrivtavlan att det tar tid att lära sig alla funktioner och det 
kräver en positiv inställning till den för att motivera sig att lära sig alla funktioner. Skolverket 
(2016) och Parnes (2015) skriver att lärarna måste få utbildning om hur de kan använda 
digitala verktyg för att effektivisera undervisningen. Rudhe (2010) Och Wiberg Jönsson 
(2011) skriver också om det skolverket och Parnes menar, att lärarna måste få utbildning i hur 
de kan använda den interaktiva skrivtavlan i undervisningen, annars menar de att det bara är 
slöseri med pengar. 



 
 

 
 

Hur lärare arbetar med den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen 
Filmer är det vanligaste sättet att använda den interaktiva skrivtavlan på i NO-undervisningen 
enligt lärarna i studien. En lärare i studien menar att det är bortkastade pengar att bara 
använda den interaktiva skrivtavlan till att titta på film, om den bara används till detta så 
försvinner många av fördelarna som finns med den interaktiva skrivtavlan. Enlig tidigare 
forskning (Betcher, Lee och Blomberg 2011 s. 20–21) finns det flera fördelar med att använda 
den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen, lättillgängligheten är en fördel. Filmer är 
något som är mer lättillgängligt med den interaktiva skrivtavlan men det är inte svårt att 
använda detta i undervisningen även utan den interaktiva skrivtavlan.  

Att producera texter tillsammans i klassen är ett arbetssätt med den interaktiva skrivtavlan 
som två av lärarna beskriver i studien, de fördelar de ser med detta är att eleverna är delaktiga 
i lektionen och lär sig av varandra. Detta anser Kershner m.fl. (2010 s. 381) också är en fördel 
med den interaktiva skrivtavlan att det är enkelt att arbeta tillsammans i helklass och att 
eleverna får utbyta kunskaper vilket leder till ökade ämneskunskaper. Enligt Vygotskij (1999 
s. 235) är kommunikation och utbyte av kunskaper en förutsättning för att eleverna ska lära 
sig. Enligt Skolverket (2015 s. 224) ska eleverna lära sig söka kunskap och lära sig källkritik, 
enligt en lärare i studien är detta enkelt via den interaktiva skrivtavlan där hen använder det 
till att söka fakta tillsammans med eleverna och hen uppger att det är ett naturligt sätt att tala 
om källkritik. Skolverket (2016) skriver att eleverna måste utveckla en digital kompetens för 
att vara förberedda för det digitala samhället. Att lära sig källkritik är en viktig del av detta. 

Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs två olika slags begrepp, vardagliga och 
vetenskapliga, de vardagliga kräver ingen undervisning medan de vetenskapliga kräver det 
(Säljö 2010 s. 190). Vygotskij menar att läraren har en viktig roll för att utveckla de 
vetenskapliga begreppen och eleverna måste få lära sig genom både teori och praktik. Vidare 
menar Vygotskij att människor måste ha redskap för att utveckla kunskaper (Säljö 2010 190, 
191). Två lärare i denna studie beskriver att det är mycket begrepp som eleverna ska lära sig 
inom NO, de anser att den interaktiva skrivtavlan underlättar när det kommer till att förklara 
dessa begrepp då det är lättare att visa mer konkret hur det fungerar. Vygotskij (Säljö 2000 s. 
27) menar att artefakter bidrar till utveckling av kunskaper och detta använder två lärare i 
studien också sig av genom att eleverna får testa själv på den interaktiva skrivtavlan men 
också att lärarna beskriver de begrepp och förlopp som eleverna får arbeta med.  

Två lärare i studien beskriver att de använder pussel via den interaktiva skrivtavlan för att 
eleverna ska få en förståelse för olika delar i människokroppen och kompletterar detta med att 
visa film och samtala om hur den fungerar. Utifrån Vygotskijs (Säljö 2010 s. 187) teori om 
artefakter, kan pussel och spel ses som redskap för att utveckla elevernas förståelse om ämnet. 

Anpassa NO-undervisningen med den interaktiva skrivtavlan som hjälpmedel 
Utifrån resultatet i denna studie beskriver flera av lärarna att individanpassning inte behövs på 
samma sätt i NO som i andra ämnen och att det är svårt att individanpassa i NO-
undervisningen, eftersom att lärarna anser att de använder ett annat arbetssätt där genom att de 
arbetar mycket tillsammans i helklass och att det inte är samma nivåskillnad i NO. Maher 
m.fl. (2012 s. 153) och Gillen m.fl. (2008 s. 357) menar att den interaktiva skrivtavlan 
underlättar anpassningen i NO-undervisningen och beskriver flera fördelar med detta. I detta 
ämne stämmer inte lärarnas syn överens med vad den tidigare forskningen visar.  

Enligt Skolverket (2015 s. 8) ska utbildningen anpassas efter varje elev och läraren ska variera 
undervisningen så att den passar elevernas olika inlärningsstilar. Enligt Läroplanen 
(Skolverket 2015 s.14) ska eleverna få den utmaning och stöttning de behöver för att 
utvecklas efter egen förmåga. Lärarna i denna studie uppger att detta inte är möjligt alla 



 
 

 
 

gånger i NO på grund av tidsbrist inom ämnet. De deltagande lärarna anser att de har alldeles 
för lite planeringstid för att det ska vara möjligt att hinna anpassa NO-undervisningen efter 
varje elevs olika förutsättningar och behov. Samtidigt som lärarna i studien uppger att de på 
grund av tidsbrist inte anpassar undervisningen i NO, så uppger flera av lärarna att de 
anpassar efter hela elevgruppen istället för individanpassning, genom att använda olika 
uttryckssätt. Northcote m.fl. (2010 s. 504) och Kershner m.fl. (2010 s. 381) anser att den 
interaktiva skrivtavlan underlättar individanpassningen av NO-undervisningen och är 
tidsbesparande. Det Säljö (2010 s. 192) skriver om scaffolding, innebär utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv att lärarna ska utmana och stötta alla elever efter deras egna behov, 
utifrån detta kan det ses som att lärarna inte ger eleverna helt rätt förutsättningar för att 
utvecklas kunskapsmässigt.  

Flera av lärarna i denna studie nämner att den interaktiva skrivtavlan gör det enklare att 
variera undervisningen men ingen av lärarna nämner det som anpassad undervisning, utan 
beskriver bara det som ett vanligt undervisningssätt att variera undervisningen. Maher m.fl. 
(2012 s. 153) och Gillen m.fl. (2008 s. 357) beskriver att en anpassning i NO, kan vara att det 
är lättare att variera undervisningen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan och att en mer 
varierad undervisning passar fler elevers inlärningssätt. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet och Vygotskijs (1999 s. 235) tankesätt så stämmer detta överens med att 
undervisningen ska varieras för att passa olika elevers behov och att eleverna måste få hjälp 
och stöd för att kunna utvecklas. Detta uppfyller delar av läroplanen också, eftersom 
(Skolverket 2015 s. 8) undervisningen ska varieras för att passa alla elevers olika 
inlärningssätt och olika behov.  

Flera lärare i studien nämner att eleverna samtalar mer och utbyter ämneskunskaper. En lärare 
i denna studie beskriver att hen anser att det är lättare att vara mer flexibel och att flödet i 
diskussionerna blir bättre när hen använder den interaktiva skrivtavlan. Ingen av de andra 
lärarna i studien nämner detta men det stämmer överens med vad Maher m.fl. (2012 s. 154) 
kommit fram till i deras studie. Maher m.fl. (2012 s. 154) menar att den interaktiva 
skrivtavlan höjer kvalitén på undervisningen och att den blir mer effektiv. Vidare skriver de 
att den interaktiva skrivtavlan underlättar för lärarna att vara mer flexibla och att eleverna lär 
sig mera av varandra. 

Lärarna i studien beskriver att de använder olika uttrycksformer i NO-undervisningen. I 
läroplanen (Skolverket 2015 s. 10) står det att eleverna ska få möjligheten att lära sig genom 
flera olika uttrycksformer, men också att eleverna ska få stöttning och utmaning för att kunna 
fortsätta utvecklas. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där Vygotskij (Säljö 
2010 s. 192) menar att eleverna måste få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför 
måste läraren anpassa undervisningen för att varje elev ska få en tillräckligt stor utmaning 
utifrån sina behov. Skolverket (2015 s. 8) skriver också att undervisningen ska anpassas efter 
elevers olika inlärningssätt. Utifrån tidigare forskning (Northcote m.fl. 2010 s. 504, Kershner 
m.fl. 2010 s. 381) beskriver de samma fördel med den interaktiva skrivtavlan som lärarna i 
studien gör, att det är enkelt att anpassa undervisningen genom att använda flera olika 
uttryckssätt. 

Sammanfattande tankar och vidare forskning 
Lärarna i studien ser många fördelar med att använda den interaktiva skrivtavlan i NO-
undervisningen. Dels mer allmänna fördelar med den interaktiva skrivtavlan men också 
specifika för just NO-undervisningen. Att lärarna ser många fördelar med att använda den 
interaktiva skrivtavlan väcker frågor, varför använder inte flera den interaktiva skrivtavlan om 
den anses underlätta undervisningen? Varför har flera lärare slutat använda den? Studier om 



 
 

 
 

nackdelar med den interaktiva skrivtavlan är få och detta är också ett ämne som skulle vara 
intressant att studera vidare. 

Lärarna ger flera olika intryck av individanpassning i NO-undervisningen, de beskriver att det 
inte behövs samtidigt som de beskriver hur de anpassar undervisningen och utifrån detta 
också att de inte hinner anpassa NO-undervisningen. Frågan är om det behövs eller om det är 
ett sätt att minska det dåliga samveten för läraren på, eftersom tiden är en bristvara?  

Slutsatsen av denna studie kan ses som att den interaktiva skrivtavlan underlättar på många 
sätt i NO-undervisningen men dock inte så mycket som den tidigare forskningen visar. Det 
går att använda den interaktiva skrivtavlan till att anpassa NO-undervisningen men att det inte 
är lika aktuellt i NO som i matematik och svenska. Det hade varit intressant att se om det 
skulle bli någon skillnad om lärarna fick mera tid för NO, om det skulle bli mer 
individanpassning eller inte.  

Det var flera lärare som tackade nej till intervjuer på grund av att de inte använde den 
interaktiva skrivtavlan i undervisningen längre. Detta skulle vara intressant att studera vidare 
varför lärarna har valt att inte använda den interaktiva skrivtavlan längre. Något som också 
skulle vara intressant att ta reda på mer om, är hur lärarna använder den interaktiva 
skrivtavlan i andra ämnen än NO för att anpassa undervisningen. Flera lärare i studien nämner 
att de anpassar undervisningen mer med den interaktiva skrivtavlan i matematik och svenska.  
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Bilaga 1-Informationsbrev 

Informationsbrev - Information om undersökning om anpassad undervisning med 
interaktiva skrivtavlor som hjälpmedel. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur verksamma lärare i årskurserna 1–3 beskriver 
arbetet med den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen och hur de resonerar om 
möjligheter att anpassa undervisningen till varje elev. 

Genom denna studie önskar jag visa hur verksamma lärare resonerar kring detta. Här spelar 
dina tankar och erfarenheter en stor roll för att kunna besvara på dessa frågor.   

I undersökningen kommer 6–8 lärare verksamma inom årskurserna 1–3 att medverka, lärarna 
som tillfrågas har valts efter geografisk tillgänglighet, årskurs och användandet av interaktiv 
skrivtavla i undervisningen.  

Intervjuerna kommer att pågå veckorna 37–38 då vi hittar en tid som passar er. Intervjuerna 
beräknas pågå i ca 30 minuter. För att kunna återge information från intervjuer så korrekt som 
möjligt kommer dessa att spelas in.  

Det insamlade materialet kommer att hanteras med försiktighet och följer de 
forskningsetikens regler som finns, alla namn kommer att fingeras. Skolan där du som 
deltagare arbetar kommer heller inte namnges i studien. De enda som kommer att ha tillgång 
till insamlat material är jag som student, min handledare och examinator vid Högskolan 
Dalarna. Insamlad data kommer att sparas fram till uppsatsen är godkänd och sedan raderas 
allt material.   

Den färdigställda studien kommer att publiceras och vara tillgänglig i sin helhet att läsas av 
allmänheten.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.    

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.   

Jag som utför undersökningen heter Matilda Eriksson och denna undersökning kommer att 
ingå i mitt sista examensarbete i grundskoleutbildningen inriktning F-3 som jag läser på 
Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.   

Student: Matilda Eriksson                                                                 Handledare: Johanne Maad 

   XXX                                                                                                                XXX 

v11matie@du.se                                                                                            jmd@du.se   

       XXX                                                                                                          Falun 
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Bilaga 2-Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 

1. Vilken årskurs undervisar du i?  

2. Hur många elever är det i klassen? 

3. Vilken utbildning har du? 

Interaktiv skrivtavla i NO 

1. Hur mycket tid lägger du på planering av NO? 

2. Anser du att behovet är större att använda teknik i NO än andra ämnen? Beskriv hur 
du tänker? 

3. Har du erfarenhet av den interaktiva skrivtavlan? När använde du den senast? Till vad 
använde du den? 

4. Hur använder du den interaktiva skrivtavlan i NO-undervisningen? Kan du ge exempel 
på hur? 

5. Anser du att den interaktiva skrivtavlan underlättar planeringering av NO-
undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

Anpassad undervisning  

1. Hur anpassar du NO-undervisningen med hjälp av den interaktiva skrivtavlan? Kan du 
ge exempel på hur?  

2. Anser du att det är svårt att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika nivåer och 
inläringsstilar? Kan du beskriva närmare? Finns tiden att anpassa undervisningen?  

3. Anser du att den interaktiva skrivtavlan gör det lättare att anpassa undervisningen efter 
varje elevs förutsättningar och behov? I så fall, på vilket sätt? 

 


