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Sammanfattning 
Flera studier har visat på att lärare som lyckas skapa förutsättningar för sociala relationer och 

samlärande mellan elever, samt erbjuder alternativa tillvägagångssätt för kunskapsutveckling, kan 

bidra till elevernas lärande i heterogena grupper. Ur ett speciallärarperspektiv anser vi att detta är 

viktigt att ta hänsyn till i planeringen av undervisningen för elever med utvecklingsstörning. Syftet för 

denna studie har varit att tillsammans med några lärare undersöka hur SmartBoard kan bidra till 

delaktighet och lärande för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolans och grundskolans 

helklassundervisning. För att undersöka detta har vi använt oss av en deltagarorienterad 

aktionsforskningsansats där observationer och reflekterande samtal använts. Resultatet visar att 

SmartBoarden för lärarna i de aktuella elevgrupperna har fungerat som ett medierande redskap för att 

möjliggöra elevers delaktighet och låta dem ta del av varandras kunskaper. Vi har dessutom sett en 

början till en förändringsprocess hos lärarnas i deras arbete med att utveckla och anpassa 

undervisningen efter elevernas olika förutsättningar med hjälp av SmartBoarden. Dessutom skapar 

redskapet möjligheter för elever att delta i horisontella relationer med varandra i större utsträckning än 

vad tidigare forskning i grundsärskolan visat på. I likhet med vad tidigare forskning belyst kan vi 

utifrån vår studie konstatera att det viktigaste för huruvida undervisningen möjliggör för elevers 

delaktighet och lärande ändock är lärarnas pedagogiska kunnande snarare än SmartBoarden i sig. 

Denna studie bidrar till att lyfta fram speciallärares röster vilket även synliggör grundsärskolan i 

forskningen. 
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Inledning  
 

I läroplanen för grundsärskolan och grundskolan (Skolverket, 2011a; 2011b) fastställs skolans många 

uppdrag vilka bland annat syftar till att stimulera individen till att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Förutsättningar för lärande och utveckling där olika kunskaper är delar av en helhet skapas 

genom gemensamma erfarenheter i den sociala och kulturella värld som skolan utgör (ibid.). Dysthe 

(2003) menar att det utifrån en sociokulturell syn på lärande kan formuleras att lärandet sker genom att 

individer får vara med och delta i samspelssituationer.  

Undervisningen i grundsärskolan har traditionellt sett många gånger skett i en-till-en-konstellationer 

med en lärare och en elev eller en elevassistent och en elev. Det tycks fortfarande se ut så, framförallt i 

klasser med elever som läser enligt ämnesområden, vilket Östlund (2012) visar på i sin avhandling om 

elevers deltagande i undervisningen. Det kan dock finnas en pedagogisk poäng med att komplettera 

med en-till-en-undervisning i olika situationer då klasserna kan bestå av elever med vitt skilda 

kunskaper. För att kunna individanpassa uppgifter fullt ut måste detta ibland ske i en-till-en 

undervisning. Dysthe (2003) menar att det är balansen mellan det individuella och det sociala som är 

avgörande för varje läromiljös framgång. Författaren skriver att ”lärande är mycket mer än det som 

sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening” (ibid s.31). Utifrån det Dysthe 

talar om anser vi att speciallärare i grundsärskolan måste verka för att bli mycket bättre på att få alla 

elever delaktiga i helklassundervisningen där de tillåts ta del av varandras tankar och erfarenheter. En 

undran är om det kan vara så att lärarna tappar en del av det sociokulturella perspektivet på lärandet 

genom att de inte erbjuder eleverna rika tillfällen att delta i helklassundervisning där lärandet kan ske i 

samspel med jämnåriga. En fråga som blir intressant i detta sammanhang är om SmartBoarden skulle 

kunna vara ett redskap som bidrar till att fånga detta lärande? 

 

Vi som genomfört den här studien arbetar båda som lärare i grundsärskolan där vi har erfarenheter av 

elever som läser såväl ämnen som ämnesområden samt går inkluderade i grundskoleklasser. Båda 

använder vi SmartBoard i undervisningen, främst i helklassundervisning eftersom dess utformning 

passar bra för samspelssituationer med flera elever. Vår erfarenhet är att skolan idag är relativt snabb 

på att köpa in och installera ny teknik men inte lika snabba på att fortbilda personalen kontinuerligt. 

Detta, anser vi baserat på vår egen yrkeserfarenhet, kan resultera i att lärare som får exempelvis en 

SmartBoard i klassrummet inte har fått de förkunskaper som krävs och följaktligen inte känner sig 

bekväma med att använda dess funktioner. Lärarens egna engagemang och intresse kan också påverka 

hur SmartBoarden används i undervisningen. Med kontinuerlig fortbildning och stöd från skolledning 
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tror vi att fler av våra lärarkollegor skulle använda SmartBoarden för att låta eleverna interagera med 

varandra i undervisningen. Det finns här en teknisk utmaning som ställer nya krav på lärarna och om 

fortbildning inte möjliggörs kan detta sannolikt påverka huruvida SmartBoarden används eller inte.  

 

Salamancadeklarationen som antogs 1994 förordar en inkluderande pedagogik för elever med 

funktionsnedsättningar så långt detta är möjligt (Svenska Unescorådet, 2006). Detta kan ha bidragit till 

att alltfler elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner idag går inkluderade i grundskolan. Inför 

vår kommande roll som speciallärare med inriktning mot elever med utvecklingsstörning har vi 

funderat över den ökade inkluderingen av dessa elever i grundskolan och hur vi på bästa sätt kan 

arbeta för att eleverna skall bli så delaktiga som möjligt i grundskolans undervisning. Enligt Carlbeck-

kommitténs betänkande (SOU 2004:98) visar flera studier att lärare som lyckas skapa förutsättningar 

för sociala relationer och samlärande mellan elever samt erbjuder alternativa tillvägagångssätt för 

kunskapsutveckling kan bidra till elevernas lärande och utveckling i heterogena grupper. Vår hypotes 

är att SmartBoarden skulle kunna vara ett redskap att arbeta med för att få dessa elever mer delaktiga i 

helklassundervisningen, tillsammans med elever på en högre kognitiv nivå, där de får möjlighet att ta 

del av sina klasskamraters tankar och kunskaper. Sammantaget ledde ovan beskrivna erfarenheter och 

tankar till att vi blev intresserade av att tillsammans med några lärare undersöka hur SmartBoards kan 

bidra till delaktighet och lärande för elever i grundsärskolans och grundskolans helklassundervisning.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att tillsammans med några lärare undersöka hur SmartBoard används och kan 

bidra till delaktighet och lärande för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolans och 

grundskolans och helklassundervisning.  

 

• Vilken betydelse enligt lärarna har användningen av SmartBoard som redskap i 

helklassundervisning med avseende på elevers delaktighet och lärande? 

• Hur har SmartBoard bidragit till förändringar i lärarnas undervisning? 

• Vilka kontextuella faktorer påverkar lärarnas användande av SmartBoard i 

helklassundervisning? 
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Bakgrund 
 

Inledningsvis redogörs under denna rubrik för den litteratursökning som ligger till grund för 

bakgrunden och den tidigare forskningen. Därefter klargörs några begrepp och definitioner som är av 

betydelse för studien. Vidare skrivs bakgrunden fram för studiens syfte. Dessutom presenteras en del 

av den aktuella forskning som finns kring interaktiva skrivtavlor. Forskningen är internationell och 

främst utförd i grundskolan. Avslutningsvis lyfter vi den teoretiska utgångspunkt vi valt för studien.   

 
 

Redovisning för litteratursökning  
Inför arbetet med studien har tidigare forskning sökts som berör vår problemformulering. Två olika 

tillvägagångssätt har använts; systematisk sökning samt kedjesökning (Reinecker & Jörgensen, 2014). 

Sökningarna har pågått under tiden 2015.09.03 till 2015.11.19 och sökorden har därför ändrats efter 

hand allteftersom problemformuleringen och uppsatsens inriktning utvecklades. Den systematiska 

sökningen har skett via Stockholms universitetsbiblioteks hemsida (www.sub.su.se), Google Scholar 

samt genom artikeldatabaser i bl.a. ERIC. Sökningarna har baserats på sökorden “intellectual 

disability”, “interactive whiteboard”, “SmartBoard”, “learning”, “students with disabilities”, “increase 

participation”. Genom att kombinera dessa sökord på olika sätt med olika avgränsningar fick vi fram 

den tidigare forskning vi valt att presentera i uppsatsen. 

 

De avhandlingar och studier som lyfts fram beskriver lärares användning av interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen, samt i enstaka fall även elever med utvecklingsstörning. Att det enbart är ett fåtal av 

de utvalda artiklarna som skildrar just kombinationen interaktiva skrivtavlor och undervisning av 

elever med utvecklingsstörning kan peka på att det finns sparsamt med forskning på detta område, de 

artiklar som berör dessa båda har vi dock tagit med i vårt bakgrundsarbete. Sökningen fick breddas till 

att även omfatta elever med olika funktionsnedsättningar. En avsiktlig begränsning var att enbart 

studera de artiklar som tillkommit under 2000-talet, detta p.g.a. den tekniska utvecklingens framfart 

där de digitala redskapen som exempelvis interaktiva skrivtavlor ständigt förnyas och uppdateras. 

 

Utifrån den första litteratursökningen med sökorden som presenterats ovan påträffades ett antal artiklar 

som var intressanta för vår studie. En av artiklarna som valdes ut var en litteraturgenomgång av 

tidigare forskning rörande interaktiva skrivtavlors möjligheter i undervisningen. Utifrån denna 
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forskningsöversikts referenslista har därefter ytterligare sökningar på tidigare studier gjorts, s.k. 

kedjesökning.  

 

Några för studien relevanta delar ur olika styrdokument som är skrivna för skolan och grundsärskolan 

såsom skollagen och läroplanerna lyfts i bakgrundskapitlet. Dessa finns ute i verksamheterna att ta del 

av, samt har kompletterats via sökning på skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Övrig litteratur 

har sökts fram via Stockholms universitetsbibliotek där sökord som “IKT och funktionshinder” har 

använts. Ytterligare sökväg har varit kurslitteraturlistor från tidigare delkurser i 

Speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. 

Begrepp och definitioner 
Här klargörs några begrepp och definitioner som kan sägas vara viktiga för den kontext studien skrivs 

fram i.  

Interaktiva skrivtavlor 

Interaktiva skrivtavlor, på engelska Interactive Whiteboards (IWB), kan beskrivas som en 

mulitmediaprojektor som är sammankopplad med en dator. Datorns bild projiceras på en touch-känslig 

skärm och användaren kan manipulera och kontrollera den projicerade bilden via skärmen 

(DiGregorio och Sobel-Lojeski, 2010). Deltagarna i studien använder SmartBoard, ett av flera märken 

på marknaden, vilken har en egen mjukvara som behöver vara installerad på en dator. SmartBoarden 

har en pekskärm som känner av när en elektronisk penna eller ett finger trycker på skärmen. 

Fortsättningsvis i studien benämns interaktiva skrivtavlor som SmartBoard utom i de fall där refererad 

forskning valt att använda ett annat begrepp.  
 

Utvecklingsstörning      

Det finns ett flertal olika begrepp som används för att beskriva samma fenomen. Enligt Mineur, Bergh 

och Tideman (2009) är det engelska begreppet “mental retardation” som är främst förekommande i 

engelska texter, trots att det kritiseras då det kan upplevas som oprecist och stigmatiserande. Andra 

vanligt förekommande engelska termer är “learning disabilities” och “learning difficulities”, vilket 

tyder på att det hänger ihop med exempelvis learning, cognitive eller developmental. I Sverige och i 

svenska texter används begreppet utvecklingsstörning oftast och är även det kritiserat, många gånger 

av personerna själva, som istället vill använda begreppet intellektuellt funktionshindrade (Mineur, 

Bergh & Tideman, 2009).  

 

Begreppet utvecklingsstörning används även i Skollagen (SFS 2010:800) och i Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Socialstyrelsens (2007) rekommenderade term 
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inom vård och omsorg är “funktionsnedsättning”, vilken definieras av nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga.  

 

Utvecklingsstörning kan sägas definieras utifrån två olika nivåer, dels utifrån en intelligenskvot (IQ) 

men även baserat på adaptiva förmågor - d.v.s. hur väl individiden fungerar i vardagen och de 

vardagliga aktiviteterna. Det är således inte enbart intelligenskvoten som är avgörande för om en 

diagnos kan ställas (Fernell, 2012). För individer med utvecklingsstörning kan diagnosen visa sig vid 

olika tillfällen i livet beroende på vilken grad av utvecklingsstörning det handlar om. För elever i 

skolåldern visar sig diagnosen oftast som inlärningssvårigheter, främst i de teoretiska ämnena. 

Funktionsnedsättningen kan även bli tydlig genom att individer med utvecklingsstörning ofta väljer 

aktiviteter som passar yngre barn samt väljer att interagera med barn i lägre ålder än de själva (ibid.) 

Vi väljer i enlighet med skollagen att använda termen utvecklingsstörning. 
       

Grundsärskola 

Sverige till skillnad från många andra länder erbjuder elever med utvecklingsstörning en egen 

skolform. Historiskt sett har undervisningen för denna elevgrupp sett olika ut men sedan 1973 har alla 

elever med utvecklingsstörning haft en gemensam läroplan (Berthén, 2007). Skolformen har sedan 

1968 varit uppdelad i två delar; grundsärskola och träningsskola (SOU 2004:98) där kursplanerna för 

elever som läser respektive inriktning skiljer sig åt. Idag benämns hela skolformen grundsärskola med 

en inriktning; träningsskola. Elever som bedöms sakna förutsättningar att tillgodogöra sig hela eller 

delar av utbildningen tas emot i träningsskolan (SFS 2010:800). 

 

Undervisningen för elever med utvecklingsstörning kan organiseras på många olika sätt om vi ser till 

hur det ser ut i Sverige idag. Skolformen grundsärskola kan vara en enskild skola, fysiskt separerad 

från grundskolan men kan även finnas fysiskt integrerad i en grundskola. I många fall utgör 

grundsärskolan en egen klass i grundskolan eller som en samundervisningsgrupp där elever som läser 

enligt olika kursplaner går tillsammans i en klass (Berthén, 2007). Idag är det vanligt att elever som 

läser enligt grundsärskolans läroplan även går inkluderade i grundskoleklasser. Hur undervisningen 

arrangeras för eleven med utvecklingsstörning beror på olika faktorer som exempelvis elevunderlag i 

kommunen eller vårdnadshavarnas personliga önskemål (Roll-Pettersson, 2001).  

 

Vår studie inriktar sig på lärare som har elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. En del elever 

läser enligt ämnen, andra enligt ämnesområden och några elever läser enligt grundsärskolans läroplan 

inkluderade i grundskoleklass. Utifrån denna redogörelse väljer vi i studien att använda oss av 

begreppet grundsärskola för hela skolformen samt inriktningen träningsskola. 
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IKT och lärande 
I läroplanerna för grundsärskola och grundskola avspeglas ambitionen att möta den snabba 

teknikutvecklingen och därmed även förändrade krav på kompetenser och förmågor i samhället. 

Digital kompetens är numer en förmåga lika viktig som att läsa, skriva och räkna (Skolverket, 2011a; 

2011b). Sofkova Hashemi, Petersen och Bunting (2013) pekar på att flera studier visar att 

digitaliseringen av skolan både är tidskrävande och komplex:  

 

Enbart tillgången på teknologi är ingen garanti för en ökad användning eller någon “ny” 
undervisning. Faktorer på olika plan som bl.a. lärarens inställning till teknologi i undervisning, 
skolans strategiska arbete och stöd för lärarens kompetensutveckling, liksom en fungerande teknisk 
support kan vara avgörande för en framgångsrik integrering. (ibid. s.1).   

 

I övergripande mål och riktlinjer i läroplan för grundsärskola står att skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången skola “kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011a, s.14).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver möjligheter och hinder med IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) i undervisningen där viss forskning hävdar att IKT ökar mängden tillgängliga 

undervisningsstrategier. De menar att om pedagogik och teknik samverkar erbjuder det många 

alternativa sätt att undervisa och lära, vilket kan främja elevers engagemang utifrån deras 

kunskapserfarenheter. Andra positiva effekter är ökad elevmoivation, ökat självförtroende samt rena 

IKT-färdigheter. Att läraren har en avgörande roll för elevers lärande oavsett IKT-användning är 

tydligt. Undervisningsstrategier, ledningen av klassrumsarbetet, lärares och elevers sociala och 

kunskapsmässiga relationer har betydelse (Håkansson & Sundberg, 2012; Brodin & Lindstrand, 2007).  

 

Sociokulturella influenser återfinns i forskningen som lyfter fram IKT som ett verktyg för lärande 

samt att lärandet sker i en social miljö, exempelvis skolan, men även i ett större socialt samhälleligt 

sammanhang (Håkansson & Sundberg, 2012). Vidare beskriver Håkansson och Sundberg (2012) att 

flera forskare argumenterar för att perspektiven gällande datorers eller andra interaktiva verktygen 

påverkan på elevers lärande bör vidgas. Istället för att fortsätta studera IKT-verktygens direkta 

inverkan på eleverna behövs den pedagogiska miljön och betydelsen av lärarens pedagogiska 

användning av IKT-redskap i undervisningen inkluderas i forskningen.  

 

Digitaliseringskommissionen (2014) har i ett delbetänkande kommit fram till att trots Sveriges 

satsningar och höga rankning internationellt gällande digitalisering finns skäl för oro i enskilda 

sakfrågor. Skolan är ett område där Sverige inte når samma toppresultat. Den svenska skolan ligger 

visserligen högt inom EU gällande tekniktillgång, men är sämre på att använda tekniken. 
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Digitaliseringskommissionen (2014) föreslår ett antal åtgärder, bland annat skärpta digitala 

kunskapskrav i läroplanerna, ett digitalt kunskapslyft för både lärare och rektorer, digitala inslag i de 

nationella proven, bättre uppföljning av IT-utvecklingen i skolan, innovationsprojekt för nyskapande 

digitala läromedel och undervisningsformer, samt större digitala inslag i lärarutbildningen. Många 

studier visar att klok användning av IT i skolan stimulerar elevernas inlärning, förbättrar resultaten i 

särskilt språk, matematik och naturvetenskap. Det ökar även lusten och delaktigheten i lärandet. En 

motsättning finns dock i resultaten från OECD:s studie PISA 2012 IT-användning och elevresultat. 

Den visade på att stor IT-användning samvarierar med låga resultat, emellertid kan inga slutsatser dras 

om orsakssamband. Studien visar även på vikten av att satsningar är väl genomtänkta och pekar på 

behovet av en diskussion kring dess förutsättningar, potential och utformning (Skolverket, 2015). 

Enligt OECD är en förklaring till dessa resultat är att det saknas kunskap om hur IT ska användas på 

ett adekvat sätt. Den avgjort viktigaste faktorn för elevers lärande är lärarens undervisning. Förutsatt 

att det används på rätt sätt, kan IT utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan. Svenska studier visar att 

flertalet lärare efterfrågar kompetensutveckling inom IT (Skolverket, 2015).  

 

Delaktighet och lärande  
Delaktighet som begrepp har fått ett starkt inflytande i skolans retorik kring undervisning. Szönyi och 

Söderqvist Dunkers (2012) menar att detta kan hänga samman med en pedagogisk tanke om att 

delaktighet är förknippat med ett elevengagemang som i sin tur skapar möjligheter för 

kunskapsutveckling hos eleven. De menar vidare att delaktighet skall förstås genom de aktiviteter som 

individer befinner sig i, och att vi genom att studera elevers delaktighet i undervisningen ur olika 

aspekter kan se på vilket sätt eleverna ges möjlighet till att ta del av undervisningen och 

lärandesituationerna (ibid.). 

 

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) skriver att delaktighet inte kan ses som något statiskt utan bör 

hela tiden omvärderas baserat på den situation där individen befinner sig. Graden av delaktighet i en 

aktivitet bestäms av samspelet mellan individens förutsättningar och den miljö som hen befinner sig i. 

Här har även omgivningens förhållningssätt en viktig roll. Författarna lyfter utifrån Ulf Jansons 

forskning om delaktighet fram olika aspekter som kan sägas vara indikatorer på hur väl delaktigheten 

fungerar för elever i skolmiljön. Dessa aspekter handlar om elevernas känsla av tillhörighet, 

undervisningens tillgänglighet, elevers samhandling med klasskamrater, erkännande av elever som 

accepterade och betydelsefulla personer, elevernas engagemang samt autonomi där de har möjligheter 

till självbestämmande och inflytande över sin situation. 
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Östlund (2012) förklarar i sin avhandling begreppen delaktighet och deltagande genom att tala om 

deltagande som den interaktiva delen av delaktighet. Att deltagande förutsätter någon form av 

interaktion medan delaktighet som stort begrepp kan förklaras utifrån de ovan beskrivna aspekterna. 

Deltagande hamnar således under delaktighetsaspekten samhandling som Janson (2005) beskriver. 

Såväl Östlund (2012) som Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) talar vidare om olika former av 

relationer som kan förekomma i ett klassrum. Östlunds (2012) avhandling visar att i grundsärskolans 

inriktning mot träningsskolan präglas undervisningen många gånger av vertikala relationer, d.v.s. att 

kommunikationen som sker oftast är mellan en vuxen och elev snarare än mellan eleverna själva som i 

detta fall skulle utgöra exempel på horisontell relation. Konsekvenser av detta kan då bli att eleverna 

hämmas i sin identitets- och kunskapsutveckling då de ej erbjuds att ta del av sina klasskamraters 

tankar och kunnande (ibid.). 

Tidigare forskning 
Användandet av interaktiva skrivtavlor i undervisningen (förkortas här IWB), behandlas i ett flertal 

studier. Kontextuella faktorer, möjligheter och lärares betydelse för och attityd till IWB som redskap i 

undervisningen lyfts även fram i den tidigare forskningen (DiGregorio & Sobel-Lojeski, 2010). Av de 

studier vi tagit del av fokuserar majoriteten på grundskolan och utfördes när IWB var relativt ny i 

klassrummet. De baseras främst på lärarintervjuer, olika case och observationer. Studierna är gjorda 

över kortare tidsperioder vilket gör det svårt att fastställa några generella fakta angående effekterna av 

IWB, även om vi kan se att studierna pekar på liknande resultat. Enligt DiGregorio och Sobel-Lojeski 

(2010) behövs fler studier inom området. Dessutom är vissa studiers resultat motsägelsefulla både vad 

gäller möjligheter och hinder med SmartBoarden. Detta kan ha att göra med i vilken kontext studierna 

har genomförts vilket kan påverka utfallet. Därtill anser vi att det finns ett behov för fortsatt forskning 

där fokus ligger på specialpedagogik och elever med funktionsnedsättningar. Majoriteten av de studier 

vi tagit del av är gjorda i USA eller i Storbritannien, vilket kan tolkas som att det har genomförts färre 

liknande studier i den svenska skolan. Vi har dock funnit ett par studier genomförda i Sverige som rör 

användandet av interaktiva skrivtavlor i undervisningen, men ingen av dessa studier handlar om 

undervisningen i grundsärskolan eller om undervisning för elever med utvecklingsstörning. 

Möjligheter med användandet av Smartboard  

Shuck och Kearneys (2007) studie visade att IWB erbjuder möjligheter till att passa elevers olika 

inlärningsstilar, såsom kinestetisk, visuell och auditiv. DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) kommer i 

sin forskningsöversikt fram till att flertalet studier generellt visar att IWB kan ha en positiv inverkan 

på elevers motivation. Men om motivationen beror på “nyhetsfaktorn” vilken kommer avta efter hand, 

eller om den kan upprätthållas över tid verkar bero mer på lärarens pedagogik. Dessutom spelar 

interaktionen mellan läraren och eleven och elever emellan roll för att bibehålla motivation och 
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intresse för undervisningens innehåll. Zare Bidakis och Mobasheris (2013) undersökning visade att 

användningen av IWB i undervisningen kunde bidra till elevernas ökade uppmärksamhet och vissa 

förmågor som att kunna samarbeta och att diskutera förbättrades. Dessutom visade det sig att 

användningen av IWB i klassrummet ökade användandet av andra digitala verktyg i undervisningen. 

Även om lärarnas pedagogiska färdigheter generellt ökade visade studien även på att tekniska 

svårigheter och lärarnas ovana att använda IWB kunde hindra de positiva effekterna. Enligt studien 

kan detta förhindras om skolan tillhandahåller fortbildning i digital kompetens och IWB samt köper in 

uppdaterad mjukvara (Zare Bidakis & Mobasheris 2013).  

 

IWBs erbjuder aktiviteter i storgrupps-format vilket innebär att eleverna behöver interagera med andra 

och erbjuder även tillfällen för eleverna att lära sig hålla uppmärksamhet, social interaktion och 

kommunikation. IWBs är utformade för att användas i helklass jämfört med elevdatorer, som är 

vanligt förekommande, vilket ger läraren möjlighet att nå ut till en större grupp samtidigt. Det skapar 

möjligheter till fler sociala interaktioner och en ökad kommunikation i helklass (Withby, Leininger & 

Grillo, 2012). Forskarna framhåller att IWB är särskilt viktig för elever med speciella behov och 

användningen av den kan bidra till ökade möjligheter i undervisningen. För att främja användningen 

även för dessa elever bör lärare få utbildning i hur tekniken kan anpassas till alla elevers styrkor och 

svagheter (ibid).  

Kontextuella faktorer för IWB-användning 

Schuck och Kearney (2007) fann i sin studie att vissa kontextuella faktorer bidrar starkt till hur IWB 

används i undervisningen. De vanligaste faktorerna var skolkulturen där IWB används på hela skolan, 

lärarnas fortbildning, tid till att testa olika funktioner och förbereda material, lärarens självförtroende 

och teknisk support. Detta framkommer även i en studie gjord i den svenska grundskolan där lärarna 

framhävde vikten av att få tillräckligt med tid för att sätta sig in i det nya verktygets möjligheter. Här 

fastlår även forskarna att det är viktigt att lärarna får stöd i utvecklandet av undervisningen med hjälp 

av IWB, både vad gäller den rent tekniska delen av användandet men även med det pedagogiska 

upplägget av undervisningen med IWB (Sundberg, Spante & Stenlund, 2012).  

 

DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) talar även om vikten av att hela skolan genomsyras av en “IWB-

kultur” för att lärare skall känna det meningsfullt att vilja utveckla arbetet av IWB. I studien lyfter 

författarna fram att här har skolledningen en viktig roll. De behöver inse att det inte enbart är 

installationen av tavlorna som kan komma att kosta pengar, utan att det även kan komma att vara 

kostsamt att ersätta lärarna med kompensation för övertid och fortbildning till följd av att de behöver 

sätta sig in i, ett för lärarna, nytt arbetssätt. Som en del i denna kultur kan ett kollegialt lärande med 

hjälp av observationer, coaching, feedback och diskussionsforum vara till nytta för att utveckla IWB-

användandet (ibid). Enligt Smith, Hardman & Higgins (2006) kan en mer erfaren kollega vara ett stöd 
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i reflektionsarbetet vilket kan bidra till att lärare utvecklar sin undervisning ytterligare. Vidare kommer 

DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) fram till att det är viktigt att ta hänsyn till kontextuella faktorer 

gällande kopplingen avseende användandet av IWB och elevers inlärning och prestationer.  

Läraren och SmartBoarden 

Den enskilde lärarens attityd till att använda datorer rent generellt kan spela in huruvida denne är 

positiv eller negativ till att använda annan It-teknik såsom IWB. Detta framkommer såväl i svenska 

som internationella studier (Sundberg, Spante & Stenlund, 2012; Zare Bidakis & Mobasheris, 2013). 

Lärare som är positiva till datorer tenderar även att vara mer öppna för att använda annan It-teknik i 

klassrummet (Zare Bidakis & Mobasheris, 2013).   

 

Smith m.fl. (2006) är något mer kritiska till anammandet av IWB i klassrummet. De menar att 

användandet i sig inte innebär någon automatisk ökad interaktion och delaktighet för elever i 

helklassundervisningen, det beror på lärarens underliggande pedagogik. För att lärande skall ske 

optimalt med hjälp av IWB så krävs det att eleverna själva aktivt deltar i användandet av tavlan 

(DiGregorio & Sobel-Lojeski, 2010, Whitby, m.fl., 2012). Vidare visar Bourbour, Vigmo och 

Pramling Samuelsson (2015) i sin studie i svenska förskolan att även graden av tekniskt kunnande hos 

den lärare som använder IWB i undervisningen har betydelse för hur väl verktyget blir en naturlig del i 

den pedagogik de utövar.    

 

Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska utgångspunkt vi valt för uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Vi anser att studiens syfte, där vi tillsammans med lärare utforskar hur SmartBoarden kan bidra till 

lärande och delaktighet i helklassundervisningen, passar väl in i teorins innebörd.  

 

Dysthe (2003) beskriver den sociokulturella synen på lärande som bestående av olika centrala element 

där hon lyfter att lärande hänger samman med relationer och att lärandet kan ske genom ett samspel 

mellan deltagare i lärandesituationer. Författaren menar vidare att en avgörande aspekt för en god 

lärmiljö handlar om att finna en balans mellan det individuella och sociala, där lärandet handlar om 

mer än vad som sker i den enskilde elevens inre - att lärandet även är beroende av omgivningen (ibid.). 

Vygotskij1 (Vygotsky, 1978), som kan ses som den sociokulturella teorins grundare, menar att lärandet 

                                                        
1 Vi har här valt att använda oss av den ryska stavningen av författarens namn, Vygotskij. Dock har en del 

av den litteraturen översatts till engelska. I dessa översättningar har även stavningen av författarens 
namn ändrats till Vygotsky, varför vi valt att ange denna översättning i referenshanteringen. Båda 
stavningarna av författarens namn kommer därför att återges i texten, beroende på om namnet nämns i 
löpande text eller som referens till en översatt text. 
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är beroende av omgivningen och den kontext där lärandet sker och därför måste förstås som fenomen 

beroende av rörelser och förändringar i just omgivningen.  

 

Historisk och kulturell dimension inom sociokulturell teori 

Inom sociokulturell teori finns en kulturell och en historisk dimension inbäddad som är viktig för oss 

att ta hänsyn till i vårt arbete med denna studie. Vi behöver därför se på undervisningen för elever med 

utvecklingsstörning ur ett kulturellt och historiskt perspektiv för att förstå vilket lärande som finns 

tillgängligt för eleverna, vilken kontext de befinner sig i idag. Vad är det som kan sägas sitta i 

väggarna i grundsärskolan idag, hur ser grundsärskolans kultur ut idag och vad är det särskilda för 

undervisningen i grundsärskolan? Detta har Berthén (2007) studerat i sin avhandling och menar att 

undervisningen i grundsärskolan ser olika ut för elever som läser efter ämnen respektive 

ämnesområden, där elever som läser efter ämnen mer förbereds för att vara skolelever medan de som 

läser enligt ämnesområden mer förbereds för vuxenlivet. Hon menar vidare att detta måste förstås sett 

till den historia som grundsärskolan idag växt fram ur (för mer information om grundsärskolans 

framväxt se ex. Berthén, 2007 eller Grunewald, 2008).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan även sägas att individers delaktighet till stor del är beroende 

av en tillhörighet i ett socialt sammanhang och en känsla av samhörighet samt att drivkraften i 

individers utveckling är det sociala samspelet (Andersson, 2002; Östlund, 2012). Östlunds (2012) 

avhandling visar även att utbildningen för elever som läser efter ämnesområden i grundsärskolan till 

stor del består av att eleverna interagerar i vertikala relationer snarare än horisontella. Detta betyder att 

interaktionen oftast sker mellan en vuxen och en elev än mellan just elever själva. Horisontella 

relationer kännetecknas enligt Cole och Wertsch (1996) av att de är jämlika – eleverna är i relationen 

på samma villkor och med liknande förutsättningar. Både de vertikala och de horisontella relationerna 

är enligt Ahlström (2000) nödvändiga för att elever skall kunna utveckla kunskaper. De horisontella 

relationerna kan dock sägas vara av större vikt för att eleverna skall kunna utveckla sociala 

kompetenser där just samspelet och kommunikationen med kamrater kan ha en avgörande betydelse 

(Hartup, 1989; Ahlström, 2000; Östlund, 2012). Östlunds avhandling visar på att eleverna i det stora 

hela enbart interagerar med varandra under de tillfällen som ej är lärarstyrda utan istället kan 

betecknas som mer informella, som exempelvis raster. Han ställer sig utifrån detta frågande till på 

vilket sätt eleverna kan sägas vara deltagare i lärandemiljön om de inte i just lärsituationer får 

möjlighet att interagera med varandra (ibid.).  
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Medierande redskap 

Inom sociokulturell teori är mediering ett viktigt begrepp. Dysthe (2003) förklarar mediering som en 

typ av förmedling som kan sägas användas för alla typer av stöd i lärprocesser, antingen det rör sig om 

fysiska redskap eller personer. Föreställningen om språket som ett kollektivt redskap är en av den 

sociokulturella teorins bärande idéer. På samma sätt som vi använder och utvecklar de språkliga 

redskapen är det med fysiska redskap, de finns i vår omgivning och vi lär oss hantera dem i olika 

sammanhang. Nya redskap utvecklas, som vi integrerar i våra aktiviteter och låter leva vidare (Säljö, 

2013). Det innebär att vi samspelar med, och förhåller oss till omvärlden genom kulturella redskap i 

form av fysiska artefakter och språkliga kategorier. Enligt Säljö (2013) sker vår varseblivning med 

hjälp av de medierande redskap vi har tillgång, våra sätt att minnas samt våra fysiska handlingar.  

 

Våra handlingar är redskapsberoende och genom skapandet av nya medierande redskap (Vygotsky, 

1978) som exempelvis punktskrift, talböcker och taktila bilder så blir vardagliga ting som att läsa 

läroböcker och tidningar möjligt för personer med olika funktionsnedsättningar (Säljö, 2013). Vår 

utgångspunkt är att SmartBoarden fungerar som ett medierande redskap i helklassundervisning för att 

läraren på så sätt ska kunna möjliggöra delaktighet och lärande för elever med utvecklingsstörning. 

Säljö (2013) beskriver de kulturella redskapen som det viktigaste uttrycket för vårt kollektiva lärande. 

Vi tar del av samhällets samlade erfarenheter när vi lär oss använda dem. Utan att behöva gå på djupet 

i förståelse hur själva redskapet är konstruerat kan vi ändå förstå hur det ska användas. Eleverna 

behöver med andra ord inte förstå på vilket sätt SmartBoarden är sammankopplad till datorn eller hur 

touch-funktionen är uppbyggd för att kunna använda sig av SmartBoardens funktioner.  

 

Lärande och utveckling kan ses som tillägnande och behärskande av kulturella redskap. Hjälpta av 

alltmer komplexa redskap lär vi oss “se” omvärlden, och genom att bli bekanta med kulturella redskap 

lär vi oss delta i alltmer differentierade praktiker (Säljö, 2013). Författaren illustrerar en spiral (s.230) 

för hur man kan se på införskaffandet av förtrogenhet med kulturella redskap hos den enskilda 

individen. I spiralen finns fyra faser där vårt lärande börjar med en första kontakt med ett för oss okänt 

kulturellt redskap. Antingen i att individen hör språkliga redskap användas eller att hen ser och prövar 

ett fysiskt redskap, t.ex. en mobiltelefon, en cykel eller ett datorprogram. Personen möter alltså 

redskapet i vissa kontexter och uppfattar dem som resurser för vissa typer av aktiviteter. Andra fasen 

karaktäriseras av ett mer intensivt användande där individen lär sig hur och under vilka villkor 

redskapet används. Successivt lär hen sig upptäcka olika funktioner som till en början inte var tydliga. 

Lärandet blir här erfarenhetsbaserat. I tredje fasen behärskar individen redskapet relativt fullt ut och 

användningen blir normaliserad. Redskapets funktioner kan förklaras för andra. Till sist naturaliseras 

redskapet, det tas för givet och ses som en vardaglig del av vår omvärld. Användaren uppfattar att “det 

är helt enkelt så man gör”. Det är också den fjärde och sista fasen som är viktig ur ett pedagogiskt 
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perspektiv, enligt Säljö (2013), eftersom det ofta är lätt att glömma bort vilka naturaliserade redskap 

som används och vilka svårigheter de kan innebära för en ovan brukaren. Redskap gör ofta användaren 

hemmablind. Nedan illustreras vår tolkning av Säljös spiral (se figur 1), där vi utifrån studien tolkat 

den som en pil där utövaren av det medierande redskapet genomgår en utvecklingsprocess. Punkterna 

belyser på vilken nivå i utvecklingsprocessen utövaren kan befinna sig på, punkterna och pilen blir 

successivt större ju mer kunskap om redskapet utövaren tillägnar sig. Pilen symboliserar en utveckling 

utan stopp, vilket ska ses som att redskapets användare aldrig blir helt fullärd utan har potential att 

utvecklas vidare i samspel med andra, exempelvis genom kollegialt lärande eller tillsammans med 

elever i den egna undervisningen. 

 

Figur 1. SmartBoarden som medierande redskap. Vår tolkning utifrån Säljös (2013) spiral om medierande 

redskap.  

 

Säljö (2013) beskriver att en viktig aspekt av tillägnandet av ett kulturellt redskap är övervinnandet av 

motstånd som kommer sig av att redskapet till en början uppfattas som svårtillgängligt samt att 

individen inte ser potentialen i användandet. Genom lärprocessen samordnas individens sätt att tänka 

och att handla med de förutsättningar som de kulturella redskapen ger. Det är sällan vi behärskar dem 

till fullo, utan oftast finns mer kunskap att inhämta (ibid). 
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Proximala utvecklingszonen  

Vygotsky (1978) skriver om lärande i termer av en utvecklingszon som beskriver hur individer lär sig 

ny kunskap i samspel med andra mer kompetenta personer i sin omgivning. Författaren skriver vidare 

om olika typer av kunskap, det en individ klarar själv respektive det en individ kan klara av 

tillsammans med någon annan. Den proximala utvecklingszonen utgörs därmed av området mellan det 

som en individ, i skolans värld eleven, klarar ensam och det som samma elev kan klara av med stöd av 

en mer kompetent person. Vygotskij hävdar att det är inom den proximala utvecklingszonen som de 

funktioner som individen har möjlighet att utveckla finns, d.v.s. det som eleven klarar av att göra 

tillsammans med någon annan kan hen klara av på egen hand senare (ibid.). För att överföra detta 

resonemang till planerandet av undervisning menar Vygotskij att lärare bör rikta undervisningen att 

fokusera på de funktioner som befinner sig i utveckling snarare än det som eleven visat att hen klarar 

på egen hand. Den enda undervisning som enligt Vygotskij är bra är den som fokuserar på det som 

finns i utvecklingens framkant, d.v.s. det eleven idag kan klara av tillsammans med andra (ibid.). Det 

handlar således om att lägga upp undervisningen så att eleven får möjlighet att använda och utveckla 

de kunskaper hen har tillsammans med andra så att de blir till egna kunskaper. För att detta skall bli 

möjligt bör undervisningen ske i samverkan med andra (Dysthe & Igland, 2003). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer en redogörelse över vårt metodval där vi argumenterar utifrån relevant 

metodlitteratur.  

 

Metodval 
Vi valde att göra en kvalitativ studie, med en deltagarorienterad (Holmstrand, 2006) 

aktionsforskningsinriktad ansats. Deltagarorienterad forskning syftar till att bidra både till forskning 

och till deltagarnas kunskapsutveckling. Vi intog en forskarroll samtidigt som vi även kunde sägas 

vara en del av den praktik vi avsåg att studera. Syftet var att vi tillsammans med några lärare skulle 

undersöka användandet av SmartBoard i helklassundervisning samt hur den kan bidra till delaktighet 

och lärande för elever med utvecklingsstörning. I texten benämns de deltagande lärarna som lärare A, 

lärare B, lärare C och lärare D. Ur ett aktionsforskningsperspektiv innebar det att vi ville visa på hur 

möten mellan forskare och lärare kan bidra till ny kunskap och skapandet av förändringsmöjligheter i 

verksamheten (Rönnerman, 2012). Studien är deltagarorienterad då det kan sägas vara forskning i 

bemärkelsen att forska med och inte på deltagarna. Inom ramen för vår studie skapas mötesplatser i 

form av reflekterande samtal där olika sorters kunskaper och erfarenheter tas tillvara, utvecklas och 

utmanas, vilket kunde leda till nytänkande. Holmstrand (2006) beskriver en slags demokratisk 

kunskapsprocess som har sitt utgångsläge i, samt respekterar sådana kunskaper och erfarenheter som i 

andra sammanhang inte får komma fram.  

 

Studien genomfördes med klassrumsobservationer och reflekterande samtal. Ambitionen var att 

lärarna skulle få möjlighet att synliggöra sina tankar och erfarenheter kring SmartBoardanvändandet. 

Utöver det avsåg vi även att gemensamt med dem skapa möjligheter att utveckla den egna praktiken 

och lyfta fram användandet av SmartBoarden som ett redskap för helklassundervisning där elever med 

utvecklingsstörning ingår. 

Studiens design 
Nedan presenteras studiens design där vi hämtat inspiration från Wennergrens (i Rönnerman, 2012) 

aktionsforskningsspiral (planera, agera, observera och reflektera). Vi har tagit avstamp i 

observationerna där lärarens agerande är i fokus, därefter följde det reflekterande samtalen där vi 

tillsammans med lärarna reflekterade och planerade för förändringar i kommande aktioner (se figur 2). 

Genom att vi använde oss av observationer för att skapa oss en bild av lärarens praktik kunde vi 

tillsammans med lärarna få ett gemensamt underlag att utgå ifrån i de reflekterande samtalen. 
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Observationerna säkerställde således att lärarna och vi som aktionsforskningsledare utgick från samma 

händelser då vi samtalade om eventuella förändringar i upplägget inför kommande 

undervisningssituationer. Detta möjliggjorde även för oss att hålla de reflekterande samtalen inom 

ramen för aktionsforskningens syfte och inte tappa fokus på samtalens innehåll.  

 
 

 

Figur 2. Studiens design.  

 

Aktionsforskning 
Grundsynen inom aktionsforskning är att kunskap kommer till i samverkan mellan verksamheters 

praktik och akademisk forskning. Aktionsforskning utgår ifrån praktikens frågor och ett samarbete 

utvecklas mellan forskare och praktiker där fokus ligger på praktikernas egna erfarenheter. Den fråga 

som de tillsammans önskar utforska formuleras utifrån det vardagliga och kända (Rönnerman, 

2012).  Samarbetet mellan forskare och praktik är det centrala i aktionsforskningen och bygger på att 

deltagarna själva är de som känner sin praktik och därför är mest lämpade att föreslå eventuella 

utvecklingsområden. I vårt fall presenterades området digitala verktyg för de deltagande lärarna, och 

de uttryckte ett behov av att utveckla arbetet med Smartboard och elevers delaktighet i 

verksamheterna. Utifrån deras önskan formulerades studiens syfte och frågeställningar. 

Sammanfattningsvis kan aktionsforskning kännetecknas av att praktikerns frågor leder den process 

som ligger till grund för själva utförandet av forskningen. Den innebär att man fördjupar sin förståelse 

om praktiken genom att ställa frågor och därefter pröva en handling med syfte att förändra 

verksamheten i önskvärd riktning. En process som ingriper i praktiken sätts igång. Processen följer i 

olika steg som benämns i termerna planera, agera, observera och reflektera. Dessa termer innefattar 
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att utifrån ett problemområde planera en aktivitet som därefter observeras varpå aktiviteten (agerandet) 

och de händelser som äger rum analyseras i exempelvis ett reflekterande samtal. Analysen leder till 

nya frågor som blir till nya ageranden. I denna metod finns en öppenhet mot val av metoder och 

lösningar, med andra ord finns inga metoder som anses vara de “rätta” (Rönnerman, 2012). Vår 

deltagarorienterade aktionsforskningsansats innebar att vi använde oss av denna process för att 

tillsammans med lärarna studera verksamheterna i ett led för att bidra till en gemensam 

kunskapsutveckling. Processen vi använde oss av är inspirerad av ett slags spiraltänkande 

(Rönnerman, 2012, refererar till Kemmis och McTaggart, 1982). Genom spiralen behöver studien inte 

starta i att man först planerar något, utan det kan lika gärna börja med en observation eller reflektion. 

Rönnerman beskriver detta på följande sätt: 
 

Det är först genom uppföljning och reflektion man tillägnar sig ny kunskap om vad som sker i den 
egna praktiken, men också hur man tillämpar ett erfarenhetsbaserat och informellt lärande. Detta sätt 
att förhålla sig till förändring innebär att uppmärksamheten riktas mot den egna praktiken och sig 
själv som lärande subjekt (ibid. s. 34). 

 

Den vanligaste kritiken som riktas mot aktionsforskning som metod är att den kunskap som 

framkommer ofta är allt för praktikbunden och att den därför inte har stor giltighet utanför den egna 

praktiken (generaliserbarhet). Här är det nödvändigt att lyfta fram frågor angående validiteten (ibid).  

 

Observationer  
En observation används för att “utifrån” betrakta vad som sker. Inom pedagogiken kan en observation 

beskrivas som en uppmärksam iakttagelse (Björndal, 2005; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012; Rönnerman, 2012). Observationerna ska i vår studie ses i en vidare bemärkelse 

vilket innebär att iaktta och skaffa sig kunskap om hur det förhåller sig i den egna praktiken 

(Rönnerman, 2012). Vi har genomfört observationer av första ordningen där vi som utomstående 

observerar den pedagogiska situationen och har detta som primär uppgift. Detta bidrar till att 

säkerställa en högre kvalitet i observationerna genom att vi som observatörer inte behöver ha 

uppmärksamheten på flera olika uppgifter (Björndal, 2005). Observationerna är direktobservationer 

och syftar till att vi som genomför studien ska se vad som sker och inte enbart förlita oss på vad som 

återberättas vilket Esaiasson, m.fl. (2012) menar är ett kriterium för denna typ av observation. Det är 

inte alltid som de personer som är mitt uppe i ett skeende ser vad som händer. Genom observationer 

sätts fokus på vad personerna gör och inte på vad de säger som är fallet med intervjuer. Med 

direktobservationer söker forskaren kunskap om människor och sociala grupper i deras naturliga 

sammanhang (ibid.). 

 

Olika undervisningssituationer, om vardera 25-40 minuter, i helklass observerades där läraren använde 

sig av SmartBoard. Anteckningar gjordes fortlöpande av direkta observationer, i anslutning skrevs 
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dessutom våra egna reflektioner ner. Totalt har 14 klassrumsobservationer genomförts. De 

observerade undervisningssituationerna var “samling”, matematik, verklighetsuppfattning, svenska 

och NO. Samling är en stund på morgonen där ämnena samhällsorienterande- och naturorienterande 

ämnen, matematik och svenska ingår respektive kommunikation, verklighetsuppfattning samt 

vardagsaktiviteter. Vår avsikt i den första observationen var att gå in med ett öppet sinne för att inte på 

förhand bestämma oss för vad det är vi letar efter. Vi ville få en förförståelse för lärarens 

lektionsupplägg samt att fånga upp olika skeenden under undervisningssituationen inför de 

reflekterande samtalen. Utifrån vad som framkom vid de reflekterande samtalen som beskrivs nedan 

har observationerna sedan riktats in på mer specifika delar av undervisningen med SmartBoarden. 

Exempelvis har vår uppmärksamhet efter hand riktats mer mot hur lärarna använder SmartBoarden för 

att skapa delaktighet.  

 
 

Reflekterande samtal  
Reflekterande samtal genomfördes med de deltagande lärarna där observationerna och våra 

nedtecknade reflektioner fungerade som underlag. Samtalen som varade i ca 30-45 minuter spelades in 

via ljudupptagning på mobil. Samtalen kan sägas ha skett i en kollegial konstellation där vi i rollen 

som aktionsforskare och lärarna som praktiker möttes för att gemensamt fundera över den aktion som 

genomförts vid observationstillfället. Hase (2014) menar att såväl reflekterande samtal som 

aktionsforskning kännetecknas av cykliska processer som fokuserar på kunskapsutveckling, 

förbättring och möjligheter till förändring. 

 

Upplägget för de reflekterande samtalen som genomförts är inspirerat av den aktionsforskningsspiral 

som Wennergren beskriver i Rönnerman (2012) Under samtalen reflekterade lärarna tillsammans med 

oss över den aktion som genomförts, för att därefter gemensamt planera en ny aktivitet kopplat till 

något av det lärarna valt att lyfta avseende sitt användande av Smartboarden i helklassundervisningen. 

De reflekterande samtalen utgjorde således den ena halvan av spiralen, eller cirkeln i vårt fall, medan 

observationerna som beskrivits ovan utgjorde den andra halvan (se figur 2). Detta upplägg 

möjliggjorde för oss att föra ett samtal med formativ inriktning för att stötta lärarna framåt i sin 

användning av SmartBoarden som redskap för delaktighet och lärande. Genom att gemensamt med 

lärarna reflektera över de undervisningssituationer som observerats lyftes deras tankar och idéer samt 

att vi tillsammans diskuterade både lärarnas och elevernas agerande vid SmartBoarden.  

 

De reflekterande samtal som genomförts har skett i konstellationen av två personer, där den ena var en 

deltagande lärare, den andra var en av oss. Alla lärare deltog i tre samtal vardera, utöver dessa var 

dessutom lärare C och D med vid ett tillfälle i form av ett fokusgruppssamtal där båda lärarna och en 

av oss deltog. Denna form av fokusgruppssamtal menar Logie (2014) möjliggör för praktikerna att 
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vara medforskare i sin egen verksamhet då de tillsammans med aktionsforskningsledaren och kollegor 

kan utforska ett förutbestämt område, i vårt fall hur arbetet med SmartBoarden i helklass kunde 

utvecklas. Rönnerman (2012) beskriver en slags handledning istället för samtal som vi kan dra 

paralleller till där författaren lyfter att handledning i aktionsforskning har betydelse för att lärarna ska 

få syn på sina egna tankar samt att få tankar och handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter samt 

utmanas av teorier. Det kan hjälpa till en ökad medvetenhet och självkänsla i arbetet (ibid.).  

Urval 
 

Urvalet till studien baserades på att vi vänt oss till lärare i olika grundsärskolor, då vi själva undervisar 

i denna skolform, och att vi därför såg möjligheter till ett utvecklingsarbete tillsammans med lärare i 

denna kategori. Utifrån studiens deltagarorienterade aktionsforskningsansats var våra kriterier för 

deltagande att det skulle vara lärare som undervisar elever med utvecklingsstörning och som har 

möjlighet att använda SmartBoard i helklassundervisning samt vara villiga att utveckla arbetet. Utöver 

oss som intar rollen som forskare ingår fyra lärare från två olika kommuner i Sverige i studien. Studien 

genomfördes i fyra klasser varav tre är grundsärskoleklasser där elever läser både ämnen och 

ämnesområden. Den fjärde är en grundskoleklass där elever som läser enligt grundsärskolans läroplan 

finns inkluderade i klassen. 

 

Lärare A undervisar i en klass med sju elever i årskurs F-6 och har använt SmartBoard kontinuerligt i 

olika undervisningssituationer i ca ett och ett halvt år. Lärare B undervisar sex elever i årskurs 4-6 och 

har använt SmartBoard sporadiskt i ett par månader, främst som en projektor för att visa filmer. Lärare 

C undervisar i en klass med fem elever i år 6-9 och lärare D undervisar i en klass med 23 elever i år 3. 

Både lärare C och D har haft tillgång till SmartBoard under en kortare tid och är således relativt nya i 

användandet av verktyget. Lärare A och D har gått två kortare utbildningstillfällen i Smartboard på tre 

timmar vardera. Varken Lärare B eller C har genomgått någon SmartBoardutbildning alls.  
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Deltagare Skolform Årskurs Antal 

elever 

SmartBoard-erfarenhet  

Lärare A Grundsärskola – 

inriktning träning 

F-6 7 Två utbildningstillfällen á tre 

timmar. 

Arbetat med SmartBoard 

sedan ca 18 månader tillbaka. 

 

Lärare B Grundsärskola  4-6 6 Ingen SmartBoardutbildning. 

Arbetat med SmartBoard 

sedan ca 2 månader tillbaka. 

 

Lärare C Grundsärskola  6-9 5 Ingen SmartBoardutbildning. 

Arbetat med SmartBoard 

sedan ca 6 månader tillbaka. 

 

Lärare D Grundskola med 

inkluderade elever 

från grundsärskola 

3 23 Två utbildningstillfällen á tre 

timmar. 

Arbetat med SmartBoard 

sedan ca 3 månader tillbaka. 

 

 

Tabell 1. Deltagare i studien. 

Bearbetning av empiriskt material 
Bearbetningen av det empiriska materialet har skett genom renskrivningar av våra egna anteckningar 

från observationerna samt att vi upprepade gånger lyssnat igenom och därefter transkriberat valda 

delar av de inspelade reflekterande samtalen (Poole & Mauthner, 2014; Esaiasson m.fl., 2012). 

Anledningen till att vi valt ut vissa delar var att vi ansåg att de var mer relevanta för vår studie samt att 

allt som framkom inte var adekvat för vårt syfte med studien. Genom att ta bort överflödigt material 

och skilja på vad som är viktigt för studien och inte, görs materialet mer tillgängligt för en analys 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Reflektionsloggar 

Reflektionsloggar har använts som en del av bearbetningen av det insamlade materialet. Efter 

observationerna har våra egna reflektioner antecknats i individuella reflektionsloggar och även i 

samband med transkriberingen av samtalen. Dessa har fungerat som ett stöd för 

aktionsforskningsprocessen. Reflektionsloggar förekom även bland de deltagande lärarna som ett stöd 

för egna funderingar under de reflekterande samtalen. 
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Analysmetod 
Vid bearbetningen av vårt datamaterial har vi inspirerats av en kvalitativ analysmetod. Fejes och 

Thornberg (2009) förklarar den kvalitativa analysen som ett sätt för forskaren att skapa mening i en 

mängd data där utmaningen ligger i att skilja ut det betydelsefulla från det triviala i sitt material. I ett 

första steg genomfördes analyserna separat på var sitt håll där vi ansvarade för två lärare var. 

Råmaterialet från observationerna renskrevs och inspelningarna från de reflekterande samtalen 

lyssnades igenom och valda delar transkriberades. Genomlyssningarna skedde ett par gånger för att 

minimera risken att gå miste om något. De funderingar som uppkom hos oss i samband med detta 

nedtecknades vartefter i en gemensam reflektionslogg, vilken sedan användes som stöd för våra första 

analyser av empirin. Efter transkriberingen koncentrerade vi oss på att finna meningsbärande 

uttalanden från lärarna. Då syftet med studien var att undersöka hur SmartBoard används och kan 

bidra till delaktighet och lärande för elever i helklass var detta vad vi sökte spår av i datamaterialet i 

analysens första skede. Backman (2008) menar att analysens utformning är beroende av vilken 

problemformulering samt vilka frågeställningar studien har.  

Nästa steg var att gemensamt gå igenom våra respektive renskrivna datamaterial och föra samman de 

meningsbärande enheterna, för att därefter börja analysera fram likheter och skillnader i materialet. 

Här kunde tre teman urskiljas, där exempelvis lärarnas olika processer i arbetet med SmartBoarden 

blev tydliga. Genom dessa teman försökte vi oss därefter på en djupare tolkning i analysen av vad 

lärarna beskrev i sitt arbete med SmartBoarden. Utifrån vår utgångspunkt i den sociokulturella teorin 

kom två centrala begrepp, medierande redskap samt proximal utvecklingszon, att fungera som en 

teoretisk ingång till det fortsatta analysarbetet i temana. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Vi har i vår studie tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven på forskning som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Detta innebär för vår studie att såväl deltagande lärare som elever och deras 

vårdnadshavare har informerats om studien och dess innehåll. Lärarna har även upplysts om att de 

deltar på frivillig basis och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i den 

aktionsforskningsstudie de genomför tillsammans med oss. Lärarna blev också informerade om att de 

var medforskare i vår aktionsforskningsstudie och således inga forskningsobjekt. Lärarnas agerande 

och reflekterande syftar såsom Folkesson (2012) beskriver det till att bidra till lärarprofessionens 

kunskapsutveckling avseende arbetet med SmartBoard i helklassundervisning. Såväl lärare som 

elevernas vårdnadshavare har fått ta del av ett missivbrev som skickades ut i studiens inledning, 

lärarna har dessutom fått skriva under en samtyckesblankett (se bilagor 1a; 1b och 2a; 2b). Alla 

deltagande lärare samt elever garanterades konfidentialitet genom att vi avidentifierat dem, där ingen 
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av de berörda deltagarna i studien skall kunna gå att hänvisas till. Fokus i vår aktionsforskningsstudie 

ligger inte på de enskilda eleverna och deras prestationer utan på lärarnas arbete med SmartBoarden i 

helklassundervisningen. Dock finns eleverna med vid observationstillfällen och nämns under de 

reflekterande samtalen vilket gjort det extra viktigt att säkerställa att uppgifter som framkom under 

studien och som var av personlig karaktär förvaras otillgängligt för obehöriga.  

Validitetskriterier  
Andersson (2007) och Rönnerman (2012) beskriver att det finns ett dilemma som uppstår gällande 

validitet inom aktionsforskningen. Flertalet kriterier har utarbetats för att kunna ge legitimitet och 

trovärdighet åt den typen av forskning. Frågorna och problemen formuleras på en teoretisk nivå medan 

studierna genomförs på en operationell nivå. Zeichner & Noffke (2001) lyfter termen trustworthiness, 

trovärdighet, som ett alternativ. En term som de anser kan ge praktikerforskningen legitimitet utifrån 

dess egna villkor. Enligt Andersson (2007) skulle då trovärdigheten, “kunna beskrivas som tolkning 

gjord på goda grunder i relation till dessa kärnfrågor” (ibid. s 54). Inom de forskningstraditioner där 

deltagarna har en central roll är det av stor vikt att forskaren intar en självkritisk hållning (ibid). Herr 

och Anderson (2005) har skrivit om fem kriterier för trovärdighet i relation till aktionsforskning: 

demokratisk validitet, processvaliditet, resultatvaliditet, katalytisk validitet och dialogisk validitet. 

Demokratisk validitet handlar om i vilken omfattning forskningen görs i samarbete med deltagarna 

och i vilken grad olika perspektiv och intressen beaktas. Innebörden av processvaliditet är huruvida 

bland annat tillvägagångssätt för metod och analys är lämplig och om resultaten är rimliga. 

Resultatvaliditet syftar till graden av inriktning på handling. Katalytisk validitet avser i vilken grad 

forskaren stärker deltagarna att förstå verkligheten så att de kan förändra den och dialogisk validitet 

innefattar i vilken utsträckning forskning främjar reflekterande dialog bland alla deltagare. Validiteten 

i förhållande till vår studie utifrån dessa kriterier diskuteras under avsnittet metoddiskussion. 
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Resultat 
Resultatredovisningen inleds med en sammanfattning av vad som framkommit under observationerna 

och i de reflekterande samtalen för respektive lärare. Resultatet av den insamlade empirin skrivs nedan 

fram som fyra olika processer inom ramen för vår aktionsforskningsansats. Då de fyra lärarnas 

utgångsläge inför studien skilde sig åt samt för att deras början till förändringsprocesser tydligare ska 

framgå redovisas de separat. Detta är samtidigt ett sätt att göra varje deltagande lärares röst synlig i 

studien. Centrala delar har valts ut i relation till studiens syfte och belyses med citat. Därefter görs en 

analys av det samlade empiriska materialet där vi kunnat utkristallisera tre teman. Dessa är; Elevers 

delaktighet med SmartBoarden som medierande redskap, Möjligheter för elevers och lärares lärande 

samt Kontextuella faktorer. Analysen är indelad efter dessa teman som kan kopplas till vår teoretiska 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin.  

Processen för respektive lärare  

Lärare A 

Lärare A är en relativt van användare av SmartBoard i klassrummet och har sedan installationen av 

den för cirka ett och ett halvt år sedan successivt använt den mer kontinuerligt i sin undervisning. I 

första och andra reflekterande samtalet kommer lärare A in på flera fördelar. En av dem är att hon 

anser att det är ett redskap som bidrar med att skapa förutsättningar för elevers delaktighet under 

lektionerna: 

 

De är mera med, det händer saker. Och de kan vara mer delaktiga på ett annat sätt eftersom de inte 
kan skriva så kan de i varje fall flytta föremål och sortera och se bilderna på ett helt annat sätt än om 
jag står och ritar och visar upp ett papper … så det tycker jag att det är en stor fördel. (samtal 1) 

 

Andra möjligheter läraren talar om är kopplade till elevernas olika förutsättningar och hur 

SmartBoarden kan underlätta och stödja inlärningen för enskilda elever: 

 

Jag tycker det är ett jättebra verktyg, speciellt för våra elever, många av våra har ju nedsatt 
finmotorik, öga- handkoordination och det är ju lättare med en tjock SmartBoardpenna. Kanske 
lättare att stå och jobba till och med än att sitta vid bänken om man ska träna på … oavsett vad det är 
… sortera eller skriva … hitta lika, koppla siffra mot tärning, föremål och antal … (samtal 2) 

 

Ytterligare möjligheter lärare A upptäckt och diskuterar är att hon tycker sig se att det blir mindre 

konflikter mellan eleverna och ett ökat samspel då de arbetar med SmartBoarden jämfört med när de 

sitter runt det gemensamma bordet och arbetar med uppgifter i pappersformat. Läraren uttrycker sig: 
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Det är lättare att samla alla sex eller sju här framför SmartBoarden än att sitta runt bordet och sitta 
med papper och penna. Då är det så mycket annat, några kan inte, några stör sig på varandra, här gör 
de inte det på samma sätt, det är mer utrymme på något vis. De lever i den här digitala världen, det är 
ju likadant med paddorna, då kan alla sitta nära tillsammans utan att det blir tjafs. (samtal 2) 

 

Under studiens gång uttrycker lärare A en frustration över att hon känner att hon inte behärskar fler 

funktioner på SmartBoarden och gärna skulle vilja ha fler fortbildningstillfällen. Hon önskar kunna 

variera själva lektionsupplägget för att på så sätt dels kunna skapa fler förutsättningar för att göra 

eleverna än mer delaktiga, och dels för att kunna utmana dem. Lärare A nämner även att hon önskar ha 

en vuxen i klassrummet som hon kan bolla idéer med.  

 

Genom de undervisningstillfällen som observerats visar läraren att hon är mån om att alla ska få 

uttrycka sig och använda SmartBoarden på ett eller annat sätt. Under morgonsamlingarna är de flesta 

elever aktiva på något sätt. Flera räcker upp handen, eller pratar rakt ut och vill svara på frågorna som 

lärare A ställer, och hon ser till att alla minst en gång får möjligheten att skriva, flytta ett föremål eller 

trycka på SmartBoarden. På samma gång märks det när några av eleverna som inte är aktiva lätt tappar 

koncentrationen på vad som sker framme vid SmartBoarden. I samtalet efter andra 

observationstillfället funderar läraren över samlingens nuvarande utformning: 

 

Det som skulle vara bra är om man kunde göra det på ett annat sätt så det skulle bli en annan 
utmaning … det är ju lite statiskt egentligen eftersom de flesta kan rabbla veckodagarna och de flesta 
har lärt sig färgerna. (samtal 2) 

 

Med föregående observation som underlag kommer vi gemensamt fram till en förändring som läraren 

prövar nästföljande dag. Ordningen på veckodagarna kastas om så att de inte längre står i 

ordningsföljd. Syftet är att se om alla eleverna kan veckodagarnas riktiga ordningsföljd. Hon är 

positivt överraskad över resultatet och tar upp det i sista samtalet: 

 

De upptäckte direkt att något var fel … att det inte stämde i ordningen ja för flera av dem kunde ju 
den rätta ordningen! (samtal 3) 

 

Lärare A ser även att arbetet med SmartBoarden möjliggör för eleverna att lära sig av varandra: 

 

Två av dem som inte reagerade hängde på sen, och allra roligast var att XX också reagerade som jag 
inte trodde kunde. (samtal 3) 

 

I sista samtalet reflekterar lärare A också kring hur SmartBoarden även kan tänkas bidra till att stärka 

enskilda elevers självförtroende genom att de får visa upp för sina kamrater vad de kan. Dessutom 

tycker hon sig lättare kunna upptäcka de framsteg eleverna gör när de arbetar gemensamt framför 

SmartBoarden, än om de skulle arbeta en-till-en vid sin bänk med elevassistenterna. Lärare A anser 
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inte att hon upplever något negativt med SmartBoarden utan menar att det är hennes ansvar hur den 

används och hur eleverna görs delaktiga i undervisningen. Hon lyfter även fler tankar om förändringar 

hon fått under studiens gång och funderar på att genomföra dessa i undervisningen med 

SmartBoarden.  

 

Lärare B 

Lärare B har ingen utbildning i Smartboard och använder sig sällan av andra digitala enheter som t.ex. 

Ipads i sin undervisning. Innan studiens genomförande användes SmartBoarden ibland som en 

projektor där eleverna fick se olika filmer kopplade till de skolämnena. Lärare B hade även sedan 

innan några gånger använt den för att projicera Word-dokument med olika matematikuppgifter där 

eleverna kunnat använda några enstaka av touchfunktionerna. Läraren förklarade att hon tidigare 

tvekat att använda den på grund av att hon inte ansåg sig själv behärska tekniken. I första samtalet 

uttryckte lärare B osäkerhet kring hur hon skulle använda Smartboardens funktioner: 

 

Jag vet att det finns möjligheter med detta redskap som jag själv inte behärskar. (samtal 1) 

 

Hon uttryckte också frustration över att eleverna ofta skrattade när det blev ”fel” och att detta blev ett 

hinder i undervisningen: 

 

Jag känner att det är viktigt att det ska bli rätt, att jag ska trycka på rätt ställe, annars blir det 
jätteskrattretande för eleverna och det stör jättemycket … mycket uppmärksamhet läggs på 
oförutsedda händelser. (samtal 1) 

 

På samma gång är hon av åsikten att det kan avhjälpas om hon skulle få fortbildning och tid att lära sig 

basfunktionerna på Smartboarden. Lärarens tvivel på sin egen förmåga fanns kvar under hela studien 

men var som starkast precis i början. Hon berättar att hon innan studien redan hade en uppfattning om 

SmartBoarden som en möjlighet för att skapa delaktighet och under första samtalet tycker hon att den 

fångade elevernas intresse och uppmärksamhet mer än vad whiteboarden gör där hon vanligtvis har 

gemensamma genomgångar. På samma gång är läraren till en början av åsikten att hon tror att det blir 

svårt att anpassa nivån för alla elever på SmartBoarden när undervisningen sker i helklass. Hon menar 

att det är lättare att anpassa när eleverna arbetar en-till-en. Under de första observationerna är 

elevernas delaktighet inte så framträdande mer än att de får gå fram en och en och utföra olika 

uppgifter på SmartBoarden. Lärare B menar på att hon tror att SmartBoarden även kan vara ett redskap 

som ger eleverna möjlighet att visa både läraren och varandra vad de kan: 

 

Det är bra att NN kan få göra uppgifter på SmartBoarden som inte kräver att hen talar då det ofta 
låser sig då och känna att det här klarar jag och visa upp.  (samtal 2) 
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Efter ett antal lektioner med SmartBoarden tycker hon sig även märka att den kan möjliggöra för 

eleverna att se och lära av varandra: 

 

När XX ser de andra skriva på tavlan så kommer hen igång. (samtal 3) 

 

Läraren återkommer i samtalen till att det känns bra att hon kan ställa frågor om funktionerna och att 

vi tillsammans kan tala om elevernas möjlighet till delaktighet under lektionerna. Samtalen går lika 

mycket ut på att hon vill diskutera olika möjligheter med användandet av SmartBoarden utifrån det vi 

gemensamt sett, som att det handlar om hennes egna upplevelser och reflektioner kring 

undervisningssituationerna. Under första och andra samtalet kommer vi gemensamt överens om att 

hon ska testa några få enkla funktioner på Smartboarden till nästa observationstillfälle och att vi 

därefter tillsammans ska utvärdera resultatet. Läraren ska använda SmartBoardens eget program 

Notebook istället för som tidigare Word för att kunna komma åt fler funktioner och därigenom 

utforma och elevanpassa olika matematikuppgifter. I efterföljande samtal framkommer att hon 

fortfarande ser svårigheter med tekniken och att hon inte vill göra fel men att eleverna behöll fokus på 

vad som hände framme vid Smartboarden bättre än tidigare. 

 

Under samtalsprocessen har lärare B gett antydan till en mer positiv inställning till Smartboardens 

möjligheter där hon uttrycker en vilja att lära sig mer. Hon har även svängt i sin uppfattning i fråga om 

hennes upplevda svårigheter att arbeta med fler elever samtidigt framför SmartBoarden och tänker nu 

att det finns möjligheter med redskapet som gör att hon kan anpassa undervisningen i helklass. Hon 

uttalar dessutom ett behov av fortbildning och förberedelsetid för att det ska lyckas helt. I sista 

observationen ger Lärare B intrycket av att känna sig mer bekväm med arbetssättet och att hon blivit 

något säkrare på att hantera tekniken. I sista samtalet säger hon: 

 

Jag kände att jag var risktagare som gjorde något jag inte riktigt behärskade och det blev som det 
blev, men man måste kunna mer för att det ska bli riktigt bra. (samtal 3) 

 
 

Lärare C 

Läraren som är nybörjare i användandet av SmartBoarden har under studiens gång utvecklat sitt 

användande av den som ett redskap för att främja elevernas delaktighet och deltagande i 

helklassundervisningen.  

 

I starten av studien visade läraren på en stor osäkerhet i användandet av SmartBoardens funktioner 

samt en oro för hur användandet skulle tas emot av den elevgrupp hon arbetar med. Detta framkom 
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såväl i observationer som i de reflekterande samtalen. Denna osäkerhet på sin egen förmåga hänger till 

viss del kvar genom studiens gång men mot slutet uttrycker läraren en mer positiv inställning till såväl 

användandet av SmartBoarden som till sin egen förmåga när hon berättar om samarbetet runt 

SmartBoarden med en av klassens elevassistenter: 

 

I och med att jag då inte är totalt okunnig längre så är det ju lättare också, för honom, att samarbeta 
med mig tror jag, än att han då försöker säga nånting till en människa som totalt inte fattar ett dugg 
(Samtal 4) 

 

SmartBoarden användes till en början som en projektor för att göra det möjligt för alla elever att se en 

bild, text eller film tydligt. SmartBoardens touchfunktioner och andra interaktiva inslag användes ej i 

uppstarten av studien.  

 

Observationerna som genomförts i klassen visar på hur läraren tillsammans med eleverna lär sig det, 

för dem alla, nya verktyget i helklassundervisningen. Eleverna visar på tålmodighet i användandet och 

är engagerade och fokuserade i undervisningen. Lektionsinnehållet handlar många gånger lika mycket 

om det uttalade arbetsområdet “Kroppen” som om själva användandet av SmartBoarden och dess 

funktioner. Alla elever är delaktiga om än på olika sätt, några elever deltar mer än gärna framme vid 

tavlan medan andra hellre deltar genom att kommunicera från den plats de befinner sig. Att låta 

eleverna vara aktiva framme vid tavlan är något som läraren säger sig göra i de fall hon använder 

whiteboardtavlan också: 

 

Det är för att få dem lite aktiva. Jag gör alltid såhär, annars med, och det är ju för att jag måste få dem 
med, det är ju det sättet jag gör liksom (Samtal 2) 

 

Det är tydligt i observationerna med läraren att eleverna samspelar kring den uppgift som skall utföras 

genom att diskutera varandras förslag och kommentera rimligheten i dem. På så vis kan alla elever 

upplevas delaktiga i den undervisning som genomförs i klassen, oavsett de funktioner på 

SmartBoarden som används. 

 

Läraren uttrycker vid flera tillfällen under de reflekterande samtalen att hon är ovan att arbeta i just 

helklassituationer på detta sätt som SmartBoarden enligt henne kräver, där hon befinner sig framför 

klassen vid SmartBoarden, jämfört med hennes “vanliga” undervisning där hon vill ha eleverna nära 

sig runt exempelvis ett bord eller mer i en-till-en-situationer. Hon upplever således en fysisk distans 

mellan henne själv och eleverna som hon ej är van vid. Hon berättar om hur hon är van att arbeta runt 

innehållet i en arbetsbok där alla elever har samma uppgift framför sig:  

 

När man har det sådär så är det ju så enkelt va. Man har två tre elever runtomkring sig och alla har 
likadant och då är man ju så nära. (Samtal 3) 
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Läraren beskriver vidare att varför hon inte brukar ha sin position i klassrummet inför eleverna: 

 

Nej, för då är det nån där bak som inte hör eller har liksom ‘Åh, där gick det nån förbi utanför’. Har 
jag de nära mig då kan jag liksom bara lägga en hand eller nåt så, det är mycket lättare, det är mycket 
mer praktiskt att göra så när det är såhär liten grupp. (Samtal 3) 

 

Under studiens gång vidareutvecklar läraren sitt arbete med SmartBoarden som ett redskap för 

helklassundervisning genom att plocka in fler funktioner under lektionen för att göra eleverna mer 

delaktiga i undervisningen. Alla elever är någon gång under lektionerna framme och arbetar vid tavlan 

medan läraren finns vid sidan av och stöttar upp samtidigt som klasskamraterna följer elevens arbete 

och kommenterar och hjälper till då det behövs. Läraren säger att hon tror att eleverna uppskattar att få 

vara framme inför klassen och själva få använda SmartBoarden: 

 

Det blir lite roligare kanske då om de kan få gå fram och skriva på SmartBoarden, än så länge är det 
ju nyhetens behag sen kanske det inte blir så roligt längre men just nu så, tycker de ju att det är kul. 
(Samtal 3)  

 

Läraren uttrycker dock att hon känner att det finns en osäkerhet ännu då hon tycker att hon vid flera 

tillfällen tappar den arbetsgång som hon är van att följa under en lektion. Hon menar att SmartBoarden 

krånglar till det lite för henne själv, men samtidigt är hon inte säker på att eleverna upplever det så 

virrigt som hon själv tycker att det blir:  

 

I vanliga fall går man ju på autopiloten efter så många års erfarenhet, haha, men nu blev det liksom 
en helt ny grej som kom in, och som egentligen inte var något konstigt. Och då glömde jag bort, jag 
liksom glömde bort hur jag skulle förklara olika ... alltså jag började i fel ände! Där ser man hur 
snabbt man tappar bara för att det är en ny grej då! Så det var lite roligt faktiskt men jag tror inte att 
eleverna upplevde det så negativt. (Samtal 2) 

 

I slutet av studien diskuteras hur SmartBoarden påverkat lärarens sätt att planera undervisningen. Hon 

menar att den finns med på ett helt annat sätt nu i tankarna då hon skall planera för ett nytt 

arbetsområde med eleverna även om den ännu inte är en självklar del.  Läraren säger sig dock se flera 

möjligheter med användandet av SmartBoarden om hon får gå långsamt framåt, hon upplever att 

studien gjort det hela lite forcerat. De möjligheter som läraren lyfter handlar om att kunna spara det 

som klassen tillsammans arbetar med på tavlan samt att själva aktiviteten för eleverna kan göra att de 

lär sig snabbare och kan få syn på sina egna framsteg på ett tydligt sätt genom exempelvis olika 

spelmoment. Läraren har även börjat använda sig av forum på internet för att ladda hem 

lektionsupplägg och visar under studiens sista observation hur hon använder dessa tillsammans med 

eleverna. Hon menar dock att dessa lektioner som hon laddar hem från internet behöver modifieras då 

hon inte anser att de alltid är anpassade efter den elevgrupp som hon arbetar med, och dessa 
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modifieringar är något som hon tänker att hon skall fortsätta att arbeta. Läraren uttrycker att hon 

överhuvudtaget vill fortsätta utveckla sitt arbete med SmartBoarden i klassen även efter att studien 

avslutats: 

 

 

Det är på rätt väg känner jag. Det är ju så, bara för att du inte kommer hit så vill jag ju inte sluta, jag 
vill ju fortsätta, när jag liksom har kommit igång. Jag hatar ju liksom att bara backa, det är inte min 
grej riktigt! (Samtal 4) 

 
 

Lärare D 

Läraren har under studiens gång uttryckt att hon har ett stort intresse för utvecklandet av 

SmartBoardanvändningen i syfte att få alla elever i klassen mer delaktiga i undervisningen. Läraren 

var vid studiens början relativt ovan vid att använda SmartBoarden som ett redskap i 

helklassundervisningen då hon enbart haft tillgång till denna sedan terminens början. Detta gjorde 

även att hon kände sig osäker och lite ovillig till att låta eleverna själva vara aktiva framme vid tavlan.  

 

Det är ju inte det att jag inte vill att de ska använda den, det är ju att jag vill ju vara säker först så att 
jag vet vad de gör här, för annars som om de trycker och klämmer hit och dit så kan inte jag haha … 
göra tillbaka liksom! Haha … (Samtal 2) 

 

Läraren uttrycker i början av studien att hon vill få SmartBoarden att bli en naturlig del av 

klassrummet och undervisningen, att användandet av den och dess funktioner skall bli ett självklart 

inslag:  

 

Jag vill ju ha den stå och surra, den ska vara igång hela tiden men att man liksom får den till en 
naturlig del här inne. Som en bildskärm som alltid är upplyst då och att den blir som ett verktyg, som 
en uppslagsbok, förstår du? Liksom att man har den och att det blir lätt och snabbt att fixa och ta in 
och använda sig av barnens tankar och spinna vidare på dem. (Samtal 1) 

 

Läraren visar genom de undervisningstillfällen som observeras att hon lägger stor vikt vid att fånga 

upp elevernas olika sätt att lära genom att använda sig av såväl bilder, som ljud, text och film. Detta 

framkommer även vid ett par tillfällen under de reflekterande samtalen där hon lyfter möjligheter med 

SmartBoardens funktioner: 

 

Det blir både visuellt och auditivt och gör att man lätt kan göra återkopplingar och fylla på. (Samtal 
1) 

 

Hon berättar att hon har många elever i klassen som har ett behov av att få texter upplästa och vidare 

att hon genom att använda sig av ett digitalt läromedel på SmartBoarden kunnat ha en uppläsning av 
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arbetsböckernas text igång för att då samtidigt få möjlighet cirkulera runt i klassen och stötta upp de 

elever som har extra behov av hjälp. Detta är något som hon menar att hon inte kunnat göra på samma 

sätt tidigare då hon själv läst upp texten. Läraren talar även om hur eleverna även ges möjlighet att 

samspela och lära av varandra då de samtalar kring de texter och bilder som syns på SmartBoarden 

samt hur elevernas utsagor väcker tankar hos andra elever: 

 

Det tycker jag att de gör, för de ser ju så olika saker och då börjar alla tänka ‘oh, vilket träd är det och 
var är björken’ liksom sådär va. (Samtal 3) 

 

Läraren anser att hon under studiens gång har utvecklat sitt användande av SmartBoarden från att till 

en början göra saker som hon gjort tidigare med hjälp av projektor och högtalare till att använda sig av 

SmartBoardens funktioner genom att exempelvis gå in och markera ord i texter eller göra sökningar 

utifrån elevernas frågor direkt framme vid tavlan. SmartBoarden har under tiden studien pågått 

använts som ett hjälpmedel för läraren att anpassa undervisningens form så att det skall passa fler 

elever, genom exempelvis de inslag av visuellt och auditivt stöd som beskrivits ovan. Läraren har till 

största delen skött tavlan själv istället för att låta eleverna vara delaktiga själva framme vid tavlan. 

Läraren uttrycker att hon utöver att hon känner sig lite osäker även tycker att det är svårt att låta 

eleverna komma fram och fysiskt använda SmartBoarden då de är så många. Hon berättar om tillfällen 

då hon låtit elever komma fram: 

 

Då var det många som liksom gjorde sig, alltså tog sig tid här ‘åh nej, det blev feeel’ eller bara så för 
att sudda, trycka, klicka, du vet. Helt plötsligt kunde de inte stava, skrev fel alltså det tog så 
evinnerlig tid alltså. Om man har en här vid tavlan så sitter 22 där och suckar tillslut. (Samtal 3) 

 

Vid det sista observationstillfället kommer dock eleverna fram, i tur och ordning och får vara aktiva 

framme vid tavlan genom att sätta en markering på en skala i syftet att se hur klassen tycker att man 

bör uppträda mot varandra. Flera elever uttrycker att det är roligt att gå fram men samtidigt syns det 

bland de elever som ej är aktiva framme vid tavlan att de tappar fokus ganska fort på vad som händer 

framme vid SmartBoarden. I samtalet talar sedan läraren om hur hon ser möjligheter till att utveckla 

detta genom att låta eleverna koppla upp sig mot SmartBoarden med hjälp av iPads för att på så vis 

hålla deras fokus mot tavlan och ej låta dem gå runt i klassrummet på samma sätt. Samtidigt menar 

läraren att hon upplever att arbetet med SmartBoarden har hjälpt en del elever att hålla fokus under 

längre perioder eller hänga med i undervisningen och hon tror att det har att med tavlans ombytlighet 

att göra: 

 

Jag vill ju gärna uppfatta att de är mer aktiva i, ja deltar mer när man använder den just för att det är 
... en ny spännande grej. Och det är ju mer synligt på den här än om man använder den där (pekar på 
whiteboarden) för då får man ju deras uppmärksamhet längre eftersom man kan byta liksom. Alltså 
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förstår du, man kan eh bara ändra texten, färgen på pennan, sånna grejer gör ju att det händer 
någonting nytt hela tiden. (Samtal 4) 

 

Under det sista reflekterande samtalet lyfter läraren även sin egen utveckling då hon menar att 

SmartBoarden blivit till en mer naturlig del av undervisningen och att det blev extra tydligt för henne 

då hennes dator gick sönder: 

 

Det är ju den här jag använder nu som skrivtavla. Jag har tvingat mig själv till det, att man tar för 
vana att knäppa igång den att göra det så att den är aktiv. Men så blev det ju en vecka här då jag blev 
utan. Det kändes, jag blev ju helt handikappad! Whiteboarden blev ju väldigt välkluddrad och man 
fick ju tänka om igen på helt andra banor så att det ehm, ja vingklippt liksom! (Samtal 4) 

 

Läraren lyfter även att samarbetet kring SmartBoarden i aktionsforskningsstudien varit givande då hon 

fått möjlighet att lära sig tillsammans med andra och ta del av kollegors erfarenheter och tankar genom 

samtalen och öppna dörrar. Vidare menar läraren att på vilket sätt SmartBoarden sen används i 

undervisningen hänger på hur läraren ser på redskapet: 

 

Det handlar nog om att bestämma sig, om hur man vill ta emot det. (Samtal 4) 

 

Tematisk analys 
För att tydliggöra de mönster som framträtt i resultatet valde vi att tematisera dessa under rubrikerna; 

Elevers delaktighet med SmartBoarden som medierande redskap, Möjligheter för elevers och lärares 

lärande och Kontextuella faktorer. Två centrala begrepp för vår teoretiska utgångspunkt för studien 

har sedan lyfts fram, dessa är medierande redskap samt proximal utvecklingszon. Dessa begrepp har 

fungerat som en teoretisk ingång till vårt analysarbete.  

 

Elevers delaktighet med SmartBoarden som medierande redskap 

Samtliga lärare som deltagit i aktionsforskningsstudien har på olika sätt, efter egna önskemål, arbetat 

med att få eleverna delaktiga i helklassundervisningen med hjälp av SmartBoarden. Lärarna uttrycker i 

starten ett hopp om att SmartBoarden kan fungera som ett redskap för att skapa delaktighet för 

eleverna i undervisningen. Genom studiens gång kan detta även bekräftas genom att de berättar att de 

sett att SmartBoardens funktioner skapat möjligheter för eleverna att bli delaktiga i undervisningen på 

ett annat sätt jämfört med innan SmartBoarden introducerades. Lärare D lyfter exempelvis möjligheten 

med att markera ord i texter som de arbetar gemensamt i eller att hon direkt framme vid tavlan kan 

utgå från elevernas frågor och snabbt göra sökningar utan att bli låst vid en dator. Detta upplever hon 

har fångat elevernas uppmärksamhet och därmed möjliggjort för dem att vara mer delaktiga i 
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undervisningen. Både lärare B och lärare D talar även i slutet av studien om att de upplever att de kan 

anpassa undervisningen lättare efter olika elevers förutsättningar och lärostilar genom att använda sig 

av SmartBoarden i helklassundervisningen.  

 

Det blir lite rörigt på Whiteboarden med talraden. Det är lättare att anpassa här (pekar mot 
Smartboarden). (Lärare B, samtal 3) 

 
Du får ju med allt, förmågor, lärostilar allt kan du ju få med på ett annat sätt med SmartBoarden 
tänker jag. (Lärare D, samtal 4) 

 

Vi kan även utifrån observationerna och de reflekterande samtalen se att lärarna har en ambition att 

låta SmartBoarden fungera som ett medierande redskap för att låta eleverna få samspela och ta del av 

varandras kunskaper på ett nytt sätt. Flera av observationstillfällena (framförallt hos lärare C) visar på 

hur eleverna samspelar med varandra runt utförandet uppgifter på SmartBoarden, men även på hur de 

studerar varandra då de inte själva är aktiva framme vid tavlan.  
 

Lärarna som deltar i studien har som nämnts ovan, arbetat på olika sätt för att få eleverna mer 

delaktiga i helklassundervisningen. Detta kan ses i hur de använder att arbeta med SmartBoarden 

tillsammans med eleverna. Lärare D, som även har den största klassen, har medvetet valt att till en 

början arbeta med SmartBoarden som ett redskap som hon själv fysiskt hanterar medan övriga lärare 

låter eleverna vara mer aktiva framme vid tavlan. I det reflekterande samtalet mellan lärare C och 

lärare D framkommer det att detta val baseras på att lärare D har så många fler elever i sin klass än 

lärare C. Lärare D menar att om alla elever skall komma fram och arbeta aktivt med SmartBoarden 

skulle detta ta för lång tid. Hon uttrycker det som att hon riskerar att förlora fler elevers koncentration 

på lektionen om hon enbart tillåter ett par elever komma fram och arbeta aktivt vid tavlan.  

 

Vi har så korta lektioner så att man hinner inte släppa fram för man kan inte bara ta fram två heller 
för då har man 21 som sitter och är sura för att de inte fick komma fram så är lektionen förstörd för 
dem. Men där är det kanske skillnad? Du har ju fem elever inne hos dig, ni har ju möjlighet att jobba 
på ett annat sätt. (Lärare D, samtal 3) 

 

De båda lärarna är överens om att klasstorleken kan påverka på vilket sätt arbetet med SmartBoard kan 

läggas upp i helklassundervisningen. Lärare D menar dock att om hon lär sig hur hon kan låta eleverna 

koppla upp sig med exempelvis iPads mot SmartBoarden så skulle detta skapa möjligheter för att låta 

fler elever vara mer aktiva samtidigt i användandet av just SmartBoarden, genom att exempelvis 

skicka in svar till tavlan. 
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Möjligheter för elevers och lärares lärande 

I resultatet framkommer att lärarna dels talar om sina elevers lärande men även om sitt eget lärande. 

Samtliga lärare anser att SmartBoarden skapar möjligheter för eleverna att lära av varandra och att visa 

varandra vad de kan. Lärare A uttrycker exempelvis att hon har funderingar angående hur hon ska 

utmana eleverna på rätt nivå.  

Det gör ju ingenting att det blir ett moment till … ja mer som en utmaning för att öka 
svårighetsgraden eller ändra till någonting nytt. (Lärare A, samtal 2) 

 

Vår tolkning är att man skulle kunna se det som en väg att nå elevernas proximala utvecklingszon 

genom att läraren utvecklar arbetet med SmartBoarden. Samspelet mellan eleverna är något som 

framträder under flera av observationerna. I samtliga processer med SmartBoarden i denna studie finns 

exempel på tillfällen när elever kan ses arbeta tillsammans där det skulle kunna tolkas som att eleverna 

får möjlighet att utveckla de horisontella relationerna och på så vis ta del av varandras kunskaper. Hos 

lärare C kan även ett samspel mellan läraren och eleverna skönjas då det kommer till utvecklandet av 

kunskaper runt själva användandet av SmartBoarden. Läraren och eleverna hjälps många gånger åt att 

lista ut hur de olika funktionerna fungerar. 

 

Tre av lärarna uttrycker att de sett samtalen som ett tillfälle för att tillsammans med oss öppet få 

reflektera runt sina undervisningstillfällen och sitt SmartBoardanvändande. Alla lärare önskar fler 

tillfällen för kollegialt lärande kring sitt användande av SmartBoarden, där de kan få möjlighet att 

diskutera erfarenheter samt lyfta tankar och idéer.  

 
Nu blev det inte helt perfekt, för om det uppstår problematik är det ingenting att dölja ... det känns bra 
att tala om det. (Lärare B, samtal 3) 

 

Det är en fantastisk form, att vi tillsammans lär oss. Samtalen vi kan ha och att vi delar erfarenheter. 
Det är bra med öppna dörrar, att lärare delar med sig till varandra. (Lärare D, samtal 4) 

 

Vi kan utifrån empirin konstatera en början till en förändringsprocess hos alla lärare. Genom att 

lärarna tillsammans med oss resonerade runt sitt användande av SmartBoarden bidrog detta till en 

vidareutveckling i arbetet med att få fler elever delaktiga i helklassundervisningen. 

Förändringsprocessen såg ut på olika sätt för lärarna. Lärare B och C som var nybörjare och osäkra på 

teknik och funktioner fick upp ögonen för SmartBoarden och vågade testa mer. Lärare A och D som 

kände sig mer trygga med tekniken kunde utveckla sitt användande av SmartBoarden i syfte att dels 

utmana eleverna men även för att anpassa undervisningen efter deras olika förutsättningar. 
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Kontextuella faktorer 

Den kontextuella faktor som alla fyra lärare lyfter gemensamt i samtalen och som skapat svårigheter 

för deras SmartBoardanvändande på ett eller annat sätt är bristen på tillräcklig fortbildning.  

 

Och jag känner att jag inte tog till mig så mycket, det var lite svårt. Det gick för fort, jag hade behövt 
någon som suttit bredvid mig och visat. (Lärare A, samtal 1) 

 

Lärarna uttrycker att de vill lära sig, dels i syfte att blir mer säkra på tekniken men också för att få 

inspiration och nya idéer till den fortsatta undervisningen. Exempelvis förklarar Lärare B i ett av 

samtalen att hon tidigare tvekat att använda den då hon inte ansåg sig själv behärska funktionerna. En 

annan kontextuell faktor lärarna tar upp är att planeringen och utformandet av lektioner på 

SmartBoarden är tidskrävande, de önskar att de kunde avsätta mer tid till detta.  

 

Jag känner ju att jag måste lägga ner massor av tid på att utforska det här verktyget.                      
(Lärare D, samtal 4) 

 

Avsaknaden av vidareutbildning och tillräcklig planeringstid kopplar vi samman med den osäkerhet 

och tvekan några av lärarna förklarar sig uppleva vilket kan påverka det sätt de använder 

SmartBoarden på. Lärare A och D lyfter dessutom fram lärarrollens betydelse för på vilket sätt den 

används samt att ansvaret för elevernas delaktighet i helklassundervisningen ligger på dem själva.  

 

Enligt vår tolkning har det under studiens gång skett ett skifte i deras syn på sitt eget användande av 

SmartBoarden i helklass. Genom att få tillfällen att delge sina funderingar och tankar kring 

undervisningen på SmartBoarden i de reflekterande samtalen tror vi det kan ha bidragit till att lärarna 

ändrade ståndpunkt. I lärare B:s och C:s fall handlade det om att övervinna sin osäkerhet och våga 

testa SmartBoarden och pröva några nya funktioner. Lärare A och D fick ny “input” och talade om att 

vidareutveckla användandet för att bland annat utmana eleverna och öka deras fokus mot 

SmartBoarden. För tre av lärarna var SmartBoarden relativt ny i undervisningen och dessutom hade 

två av dem inte gått någon utbildning alls, vilket vi tror kan ha påverkat såväl attityder till användandet 

som frekvensen av användandet.  
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Diskussion 
Syftet med den här studien var att tillsammans med några lärare ur ett sociokulturellt perspektiv 

undersöka hur SmartBoard kan bidra till delaktighet och lärande för elever i grundsärskolans och 

grundskolans helklassundervisning. Frågeställningarna har behandlat vilken betydelse användningen 

av SmartBoard som redskap i helklassundervisning har enligt lärarna, hur SmartBoarden har bidragit 

till förändringar i lärarnas undervisning samt vilka kontextuella faktorer som påverkar lärarnas 

användande av SmartBoard i helklassundervisning. Studien är inspirerad av deltagarorienterad 

aktionsforskning och inriktar sig på att bidra både till forskning och till deltagarnas 

kunskapsutveckling.  

 

I tidigare kapitel har vi beskrivit lärarnas kunskapsutveckling i den förändringsprocess som vi sett 

påbörjats hos dem. Nedan resoneras de metodval vi gjort för studien under rubriken metoddiskussion. 

I resultatdiskussionen kopplas en del av bakgrundsbeskrivningen och tidigare forskning till vårt 

empiriska material. Detta redovisas utifrån ett par huvudspår vi kunnat urskilja: SmartBoard som 

medierande redskap och förändringsprocessen. Avslutningsvis sammanfattas studien i några slutsatser 

och förslag på möjlig vidare forskning på området presenteras. 

 

Metoddiskussion 
En aktionsforskare bör bland annat kunna reflektera självkritiskt över sin position till deltagarna 

(Rönnerman, 2012). Då vi själva är lärare i grundsärskolan upplevde vi till en början att närheten till 

lärarna var stor men blev mer distanserade ju längre studiens fortgick, vilket var nödvändigt för 

analysprocessen. Vi uppfattade till en början att några av lärarna såg studien som enbart vår och var 

angelägna att göra “rätt” under observationstillfällena. Den känslan avtog efter första samtalen då vi 

tillsammans med lärarna var överens om att studien skulle bidra till en gemensam kunskapsutveckling. 

 

Vårt val av observationer som metod i aktionsforskningen grundades på att vi ville skapa oss en bild 

av lärarens praktik och samtidigt få ett underlag inför de efterföljande reflekterande samtalen. Syftet 

med observationerna kan således sägas vara att säkerställa att både lärarna och vi som 

aktionsforskningsledare utgick från samma aktioner då vi gemensamt planerade för kommande 

förändringar i upplägget av undervisningen. Genom detta möjliggjordes även en fokusering på 

aktionsforskningens syfte där observationsformen även hjälpte oss att koncentrera oss på samtalens 

innehåll. Detta ser vi som en kvalitet för såväl uppsatsen som för lärarnas arbete med användandet av 

SmartBoarden. 
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Under hela studien har vi haft en maktposition i relation till lärarna. Vi gjorde observationerna, höll i 

de reflekterande samtalen, vi skrev ut, tolkade och analyserade materialet. Detta har påverkat våra 

tankegångar om vad vi uppfattade att vi skulle undersöka. Vid ett flertal tillfällen under samtalens 

gång stämde vi av med lärarna vad vi hade sett under observationerna och om vi hade förstått deras 

utsagor korrekt. Den skriftliga dokumentationen av observationerna och inspelningen av samtalen var 

här betydelsefulla. Efter slutförd resultatanalys fick de även möjlighet att läsa igenom och verifiera 

sina utsagor.  

 

Utifrån resultatet kan vi se att det föds tankar och idéer hos lärarna på ett sätt som det möjligtvis inte 

hade gjorts om vi inte haft de reflekterade samtalen med lärarna. Vi anar att dessa gemensamma 

reflektioner kan ha bidragit till att utveckla processen hos lärarna. Några av lärarna hade förväntningar 

på oss att få veta hur “man ska göra” med SmartBoarden vilket framgick i de inspelade samtalen. Vår 

avsikt med samtalen var inte att handleda dem i SmartBoardanvändandet men vi har ändå försökt 

balansera det genom att lyssna på deras frågor och funderingar för att tillsammans testa några av 

SmartBoardens funktioner i helklassundervisningen. En mer erfaren kollega kan enligt Smith, 

Hardman & Higgins (2006) vara ett stöd i reflektionsarbetet vilket kan bidra till att lärare utvecklar sin 

undervisning ytterligare. 

 

Samtidigt har vi även sett att ett kollegialt samtal mellan lärare på ett mer horisontellt plan i 

användandet av det medierande redskapet kan hjälpa till att föra utvecklingen för varje lärare framåt. 

Detta kunde konstateras genom det fokusgruppssamtal som två av lärarna deltog i. 

Fokusgruppssamtalet upplevdes enligt utsagor av båda deltagande lärarna som givande för arbetet med 

användandet av SmartBoarden. I rollen som forskare kan vi i efterhand se vinster med att hålla de 

reflekterande samtalen på just detta sätt, även om studiens tidsram och lärarnas scheman ej 

möjliggjorde för fler sådana tillfällen i vår aktuella studie. Vi kan dessutom se möjligheter med detta 

arbetssätt för att driva exempelvis skolutveckling på uttalade områden i vår kommande 

speciallärarroll.  

Validitet 

Frågan vi som forskare måste ställa oss är, hur trovärdiga är det resultat som framkommit i relation till 

intentionen med studien och till deltagarna? I ett försök att besvara detta utgår vi ifrån Herr och 

Andersons (2005) fem kriterier för validitet i aktionsforskning.  

 

Angående den demokratiska validiteten så utgår hela studien ifrån det frivilliga samarbetet med de 

deltagande lärarna. Samtalen baserades mestadels på lärarnas frågor och utsagor kring deras 

erfarenheter med SmartBoarden. Det är deras olika perspektiv och upplevelser som blir framträdande i 
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resultatet. Deltagande lärare i studien erbjöds även att läsa igenom sina bidrag till den insamlade 

empirin innan den publicerades, för att på så vis verifiera att de uppgifter som angetts är riktiga och 

inte enbart en tolkning från vår sida.  

 

Avseende processvaliditeten så har lärarna varit delaktiga genom hela processen och de har bidragit 

till att belysa de frågeställningar som undersöktes. Vid ett antal tillfällen har vi gjort egna 

ställningstaganden utifrån vad som framkom i observationerna och samtalen som genererat nya frågor 

i syfte att driva samtalen framåt. Här har våra anteckningar och inspelningar varit till stor nytta.  

 

Holmstrand (2006) skriver gällande resultatvaliditeten att deltagarorienterad aktionsforskning utgår 

från att forskning behövs för att synliggöra grupper vars röster inte får höras bland makthavare. I vår 

studie gäller det lärare i grundsärskolan som grupp vilka vi upplever sällan får komma till tals i olika 

skolsammanhang och i relation till skolledning. De reflekterande samtalen har bidragit till deltagarnas 

förändrade syn på sina egna möjligheter att använda SmartBoarden i helklass och de har uttryckt 

uppskattning över att få reflektera och bli lyssnade på.  

 

Gällande katalytisk och dialogisk validitet uppnås den genom att lärarna i de reflekterande samtalen 

får tillfälle att beskriva sin upplevda verklighet i de olika undervisningssituationerna med 

SmartBoarden. Lärarna har enligt vår uppfattning varit generösa och delat med sig av sina åsikter och 

tankar på ett öppet och avslappnat sätt vilket bidrog till givande samtal. Genom detta tillvägagångssätt 

upplever vi att de i dialog med oss fick syn på vad de kunnat utveckla och förändra.  

 

Etiska betänkanden 

Ett etiskt dilemma vi i början av studien trodde vi skulle stöta på var att lärarna pratade om elever i de 

reflekterande samtalen. Detta har även nämnts i metodkapitlet. Dock anser vi att lärarna inte talat i 

utlämnade termer om några elever samt att en noggrannhet att avidentifiera de få exempel som använts 

i citaten har tillämpats. 

 

Vi övervägde innan studien startade att använda oss av videoobservationer, för att på så vis ytterligare 

säkerställa att både lärarna och vi som aktionsforskningsledare talade om samma händelser under de 

reflekterande samtalen. Dock valdes detta alternativ bort av etiska skäl då tidsramen för 

aktionsforskningsstudien inte räckte till för att hinna samla in nödvändiga godkännanden av samtliga 

elevers vårdnadshavare. Visserligen har fokus under observationerna legat på lärarnas undervisning 

och arbete med SmartBoarden, men även elevernas agerande och interaktion i helklassundervisningen 

har varit av intresse för studien för att kunna se huruvida lärarnas undervisning bidragit till delaktighet 

och lärande. 
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Resultatdiskussion 
 

SmartBoard som medierande redskap 

Ur ett sociokulturellt perspektiv visar resultatet av studien att SmartBoarden för de deltagande lärarna 

fungerar som ett medierande redskap (Säljö, 2013) i helklassundervisningen. Den blir till ett fysiskt 

stöd under lektionstillfällena för att stödja elevernas lärprocesser (Dysthe, 2003). Detta framkom även 

i lärarnas utsagor i de reflekterande samtalen. SmartBoarden sågs främst av dem som ett redskap för 

att möjliggöra elevernas delaktighet och lärande. Vi kan se att SmartBoarden blir ett medierande 

redskap både för lärarna och för eleverna. Lärarna använder den exempelvis för att anpassa 

lektionsinnehållet till elevernas olika förutsättningar och eleverna i sin tur använder den för att 

förmedla sina kunskaper till läraren. I observationerna fann vi dessutom att SmartBoarden fungerade 

som ett medierade redskap för elevernas utveckling i den proximala zonen. Smartboarden skapade 

möjligheter för de horisontella relationerna att utvecklas, där eleverna kunde lära sig av varandra, 

tillfällen vi tidigare upplevt varit begränsat förekommande för elever med utvecklingsstörning. Dock 

skall påpekas att det är inte enbart är tillgången till SmartBoard och hur läraren behärskar dess 

funktioner som kan sägas vara avgörande för på vilket sätt eleverna blir delaktiga i 

helklassundervisningen. Några av lärarna i studien talar även om deras eget ansvar att göra eleverna 

delaktiga i undervisningen, oavsett om det är med hjälp av en SmartBoard eller ett annat redskap. 

Användandet i sig ger således per automatik inte en ökad delaktighet eller interaktion för elever i 

helklassundervisningen. Detta syns även i den tidigare forskningen där Smith m.fl. (2006) lyfter att det 

är lärarens underliggande pedagogik som är av betydelse.  

 

Undervisningen i grundsärskolan har som vi påtalat i vår inledning historiskt sett många gånger 

genomförts i en-till-en-konstellationer, där kunskapsinhämtandet för eleverna med utvecklingsstörning 

baserats på interaktion med en vuxen och i enskilt arbete snarare än kontakt med klasskamrater. 

Kunskapsutvecklingen har således skett genom vertikala relationer snarare än horisontella (Östlund, 

2012). I vår studie har fokus legat på den sociokulturella inlärningsteorin där tron på att 

kunskapsutveckling sker i samspel med andra. Dessa andra kan mycket väl vara vuxna men vi anser 

även att andra klasskamrater kan utgöra de mer kompetenta personerna, som enligt Vygotskijs tanke 

om den proximala utvecklingszonen kan hjälpa eleven framåt i sin utveckling (Vygotsky, 1978). I 

ljuset av detta menar vi att SmartBoarden skulle kunna vara ett medierande redskap för att skapa dessa 

viktiga horisontella relationer mellan eleverna där deras identitet och sociala kompetens kan utvecklas. 

På så vis kan SmartBoarden även sägas vara en av flera digitala tekniker som kan bidra till att elever 

med utvecklingsstörning får möjlighet att interagera med varandra och därmed även bli mer delaktiga i 

helklassundervisningen. 
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Lärarna som deltagit i aktionsforskningsstudien vittnar om hur SmartBoarden kan fungera för att 

anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar, och därmed även öka möjligheterna för 

elever med utvecklingsstörning att delta i helklassundervisning tillsammans med andra elever som 

befinner sig på en högre kognitiv nivå än de själva. Genom att låta eleverna delta i 

helklassundervisning på detta sätt kan vi se att de horisontella relationerna ges möjlighet att utvecklas 

även i de mer formella lärsituationerna, även för elever som läser enligt grundsärskolans inriktning 

träningsskolan. Detta kan jämföras med vad Östlund (2012) visat på i sin avhandling där han menar att 

den horisontella interaktionen mellan elever i det stora hela enbart sker under informella tillfällen. 

 

Vårt resultat visar även att vissa kontextuella faktorer kan påverka hur SmartBoarden används av 

lärarna i helklassundervisningen. Liksom i Bourbour m.fl. (2015), Sundberg m.fl. (2012) och Schuck 

och Kearneys (2007) tidigare forskning kan vi i vårt resultat se att lärarnas självförtroende, graden av 

tekniskt kunnande, fortbildning och planeringstid påverkar för hur väl redskapet blir en naturlig del i 

den pedagogik de utövar. För att som lärare kunna utveckla sitt arbete med SmartBoarden i syfte att 

bidra till elevers delaktighet kan vi i studien uttolka att lärarna kan behöva få syn på och ta hänsyn till 

dessa faktorer för att förstå hur de påverkar användandet. Därefter kan själva användandet diskuteras i 

relation till elevernas inlärning och delaktighet. Ett steg i denna process vi föreslår är att lärarna dels 

bör få stöd i den tekniska hanteringen genom exempelvis på skolorna organiserade fortbildningar, men 

även med det pedagogiska upplägget av undervisningen. I det hänseendet kan det kollegiala lärandet 

vara ett stöd där lärarna delar erfarenheter och bollar idéer för undervisningen. Det kollegiala lärandet 

kan då ses utgöra de horisontella relationerna på en lärarnivå som kan föra deras kunskapsutveckling 

gällande arbetet med SmartBoarden framåt. 

 

Förändringsprocessen 

I studien framkom även en början till förändringsprocesser hos de deltagande lärarna. Några av lärarna 

berättade i starten av studien att de upplevt det svårt att genomföra helklassundervisning med eleverna 

och samtidigt kunna anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Detta kan kopplas till det 

Berthén (2007) och Grunewald (2008) beskriver gällande särskolans traditioner, där individualiserad 

undervisning varit normen under lång tid. Här kan det anas att en-till-en-undervisning kan vara en rest 

av denna tradition som hänger kvar i grundsärskolan. Samtliga deltagare visar trots detta i slutet av 

studien att de på olika sätt utvecklat sitt arbete med SmartBoarden som ett redskap för att skapa 

delaktighet och lärande för eleverna. Villkoren för elevernas delaktighet och lärande kan sägas ha 

förändrats genom att de via användandet av SmartBoarden i helklassundervisningen fått fler 

möjligheter till utvecklandet av de horisontella relationerna, vilka enligt flera studier visat sig vara 

viktiga för utvecklingen av identitetskapande, deltagande och social kompetens (Hartup, 1989; Cole & 

Wertsch, 1996; Ahlström, 2000; Östlund, 2012). Lärarna visar även att de utvecklat den egna 
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helklassundervisningen där SmartBoarden blivit som ett medierande redskap för dem själva för att 

kunna anpassa undervisningen efter elevernas många olika förutsättningar. Det medierande redskapet 

har således utmanat lärarna till att bryta sig loss från en del av den tradition om individualiserad 

undervisning som funnits med i grundsärskolan sedan lång tid tillbaka – möjligtvis genom att de nu 

kunnat erbjuda eleverna fler tillfällen till samspel. 

 

 

Kopplat till vår tolkning av processen med SmartBoarden som medierande redskap (se figur 1) kan vi 

se att lärarna befinner sig på olika punkter eller nivåer i sin förändringsprocess gällande huruvida de 

behärskar redskapet. Lärare B och C har i och med studien gått från att i stort sett enbart ha använt 

SmartBoarden som en projektor att visa film på till att upptäcka fler möjligheter med redskapet (punkt 

1 i figur 1). Under studiens gång har alla lärare successivt med stöd från de reflekterande samtalen rört 

sig framåt i pilens riktning. Lärare B och C är på god väg mot punkt 2, och lärare A och D har nått 

längre och befinner sig på punkt 3. De upplever sig behärska några av Smartboardens funktioner och 

kan även förmedla dem till eleverna. De använder även SmartBoarden kontinuerligt i sin 

undervisning. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärarnas lärande kan vi ana att även de har utmanat sina respektive 

proximala utvecklingszoner. Genom att lärarna utsatte sig för sådant som de inte var vana vid i studien 

kunde de få syn på saker som de lyfte och ville ha respons på under de reflekterande samtalen. Genom 

att de släppte in oss i deras yrkesvardag och i undervisningen samt genom deras omprövande av sitt 

SmartBoardanvändande utmanade de sina kunskaper och rädslor. Vårt gemensamma mål var att 

synliggöra möjligheterna med att använda SmartBoarden som ett redskap för att möjliggöra elevernas 

delaktighet i helklassundervisningen. Början till den förändringsprocess vi sett och den 

kunskapsutveckling som vi kan skönja hos lärarna i denna studie kan ses som ett slags lärande vilket 

möjliggjorts genom samspel mellan de deltagande lärarna och oss i rollen som forskare.  

 

Slutdiskussion 
Ingången i och syftet med denna studie har varit att undersöka hur SmartBoard används och kan bidra 

till delaktighet och lärande för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolans och grundskolans 

helklassundervisning. De empiriska resultaten visar att samtliga deltagande lärare i slutet av 

aktionsforskningsstudien anser att SmartBoarden, genom att verka som ett medierande redskap för att 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, kan bidra till just delaktighet och lärande i 

helklassundervisning för denna elevkategori. Vidare kan lärarna se att SmartBoarden även synliggjort 

elevernas olika proximala utvecklingszoner genom att de fått möjlighet att agera vid redskapet och på 
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så vis såväl fått visa upp sina egna kunskaper, som fått möjlighet att samspela med och lära av 

varandra. SmartBoarden kan således fungera som ett medierande redskap i helklassundervisningen för 

både lärare och elever. 

 

Resultaten pekar vidare på att ett antal olika kontextuella faktorer kan påverka lärarnas användande av 

SmartBoarden som ett redskap för elevers delaktighet i helklassundervisningen. En av dessa faktorer 

rör lärarnas egen inställning och intresse för att utveckla undervisningen med SmartBoarden. En viktig 

insikt är att liksom DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) och Smith m.fl. (2006) poängterar så går det 

inte att bortse ifrån att interaktiva skrivtavlor som SmartBoard enbart är ett medierande verktyg och 

inte kan ersätta den fysiska personen. Det är fortfarande läraren, inte tekniken som är den viktigaste 

faktorn för elevernas delaktighet och lärande. Detta blir även tydligt i vår studie med lärare som 

undervisar elever med utvecklingsstörning där vi ser att det viktigaste för huruvida undervisningen 

möjliggör för elevers delaktighet och lärande i slutändan är lärarnas pedagogiska kunskaper kring 

elevgruppen, snarare än SmartBoarden i sig. 

 

Lärarna framförde under samtalen att de behöver fortbildning för att kunna hantera SmartBoardens 

funktioner samt för att kunna ta sitt eget användande vidare till nästa nivå. Några av dem framhöll 

dessutom att de önskar fler tillfällen för kollegialt lärande där de kan utbyta erfarenheter och lyfta egna 

tankar och idéer kring SmartBoardanvändningen. Digitala redskap ligger i tiden och att eleverna ska 

kunna hantera dem i olika syften är inskrivet i läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b), vilket ger skäl 

att lyfta upp lärarnas önskemål om fortbildning till arbetslags- och skolledningsnivå. Utifrån 

Digitaliseringskommissionens (2014) förslag om bland annat ett digitalt kunskapslyft för både lärare 

och rektorer, bättre uppföljning av IT-utvecklingen i skolan och innovationsprojekt för nyskapande 

digitala läromedel och undervisningsformer blir detta högst aktuellt. En fråga som blir intressant för 

oss som blivande speciallärare i sammanhanget - och som dessutom skulle kunna bidra till 

skolutveckling - är om det kollegiala lärandet även kunna sträcka sig mellan lärare i de olika 

skolformerna för att öppna upp för att fler perspektiv på elevers delaktighet och lärande möts?  

 

I studien blev början till en förändringsprocess hos lärarna synlig där de utvecklade sitt användande av 

SmartBoarden. Några av lärarnas inställning till redskapet blev under studiens gång mer positiv då de 

upptäckte och resonerade kring olika möjligheter i de reflekterande samtalen. Vår förhoppning är att 

det som framkom hos dem i samtalen på sikt kan ge lärarna fortsatta tankar och inspiration till vidare 

utveckling av sitt SmartBoardanvändande. Deltagarorienterad aktionsforskning borde enligt 

Holmstrand (2006) få mer uppmärksamhet inom svensk pedagogisk forskning, inte minst på grund av 

att den strävar mot att utveckla mer praktiknära forskning utifrån lärares verksamhet. Denna typ av 

forskning behövs för att synliggöra ojämna maktförhållanden och sociala orättvisor. Med 

utgångspunkt i författarens synsätt bidrar vår studie till att göra speciallärares, som undervisar i 
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grundsärskolan, röster hörda - en grupp som enligt våra erfarenheter inte får möjlighet att komma fram 

tillräckligt. Genom att lyfta de deltagande lärarnas röster blir på så vis även grundsärskolan 

synliggjord i forskningen. I viss mån kan vi även se att vi också lyfter fram eleverna i grundsärskolan 

såtillvida att deras delaktighet i helklassundervisning diskuteras inom ramen för studiens syfte. Alla 

dessa aktörer behöver lyftas fram och bli hörda både inom forskningen och i fler skolsammanhang.  

Tankar om framtida forskning 
Enligt DiGregorio och Sobel-Lojeski (2010) behövs fler studier inom området undervisning med IWB 

och vilka möjligheter som finns. I bakgrunden pekade vi på att det tycks finnas ett mycket mindre 

forskningsunderlag där studier fokuserar på grundsärskolan och elever med utvecklingsstörning än det 

gör för grundskolan. Vår studie inspirerad av deltagarorienterad aktionsforskning är ett sätt att 

tillsammans med lärare utforska frågor av gemensamt intresse och är ett bidrag till detta 

forskningsområde. Även om vi av etiska skäl valde bort att studera specifikt eleverna med 

utvecklingsstörning. 

 

Vår studie genomfördes tillsammans med lärare som undervisar elever med utvecklingsstörning i 

grundsärskolan och grundskolan där elevernas möjligheter till delaktighet var en av de frågeställningar 

som behandlades. För framtida forskning är studier med elever i grundsärskolan och hur de använder 

digitala redskap ett viktigt och intressant forskningsområde. Inte minst för att lyfta fram en grupp som 

sällan får höras i dessa sammanhang. Vi kan även se att en studie som undersöker om inkluderingen av 

elever med utvecklingsstörning i grundskolan kan underlättas i och med användandet av just 

interaktiva skrivtavlor, där ett tydligare fokus på just eleverna och deras tillgodogörelse av 

undervisningen lyfts fram. 
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Bilagor 

Bilaga 1a 
 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 

 

  

Hej! 

  

  

Mitt namn är Maria Bornerheim och jag arbetar på skolan som lärare i grundsärskolan. Jag läser nu 

sista terminen på Speciallärarprogrammet vid Stockholms Universitet där jag skriver en 

examensuppsats på avancerad nivå tillsammans med en kurskamrat. 

  

Jag kommer fram till vecka 47 att vara med i Ert barns klassrum vid några tillfällen för att tillsammans 

med läraren undersöka vad användandet av SmartBoarden bidrar till i undervisningen. Fokus kommer 

att ligga på hur läraren använder och arbetar med SmartBoard. 

  

Uppsatsen kommer att skrivas i enlighet med Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Ert barn, läraren och skolan kommer inte att nämnas i uppsatsen och ingen person 

kommer att kunna identifieras. 

  

Har Ni några frågor kring detta så kontakta gärna mig 

  

Mobil: XXX-XXXXXXX 

Epost: XXX@XXXXXX 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Maria Bornerheim 
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Bilaga 1b 
 

Missivbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Som ni vet studerar jag Speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid Stockholms 

Universitet. Läser nu sista terminen där jag skriver en examensuppsats på avancerad nivå tillsammans 

med en kurskamrat. 

Jag kommer fram till vecka 47 att vara med i Ert barns klassrum vid några tillfällen för att tillsammans 

med läraren undersöka vad användandet av SmartBoarden bidrar till i undervisningen. Fokus kommer 

att ligga på hur läraren använder och arbetar med SmartBoard. 

Uppsatsen kommer att skrivas i enlighet med Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Ert barn, läraren och skolan kommer inte att nämnas i uppsatsen och ingen person 

kommer att kunna identifieras. 

 

Har Ni några frågor kring detta så kontakta gärna mig 

Mobil: XXX-XXXXXXX 

Epost: XXX@XXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emelie Wikman 
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Bilaga 2a 
Samtyckesblankett till deltagande lärare 

 

Hej!  

Under den sista terminen på utbildningen ska jag nu tillsammans med en studiekamrat skriva en 

uppsats som handlar om användandet av SmartBoard i helklassundervisningen. 

  

Jag kommer att genomföra en aktionsforskningsstudie (planera-agera-observera-reflektera- planera 

osv.), vilket innebär att du och jag tillsammans undersöker användandet av SmartBoard i 

helklassundervisning och hur detta eventuellt kan utvecklas i verksamheten. Jag skulle under dessa 

veckor vilja observera ett antal tillfällen där du har undervisning i helklass. Efter mina observationer 

träffas vi och reflekterar och planerar för att försöka utveckla undervisningen ytterligare. Jag skulle 

gärna vilja använda mig av ljudupptagning vid dessa samtal. 

  

Uppsatsen kommer att skrivas i enlighet med vetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Varken elever, lärare eller skolan kommer att kunna identifieras av andra i texten. Det 

insamlade materialet kommer enbart vara tillgängligt för mig, min studiekamrat samt min handledare 

vid Universitetet. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i aktionsforskningsstudien. 

Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

För att medge din medverkan är jag tacksam om du skriver under bifogad samtyckesblankett. 

  

Har du/ni några frågor kring detta så kontakta gärna mig: 

  

Mobil: XXX-XXXXXXX 

  

/Maria Bornerheim 

 

Samtyckesblankett för lärarna: 

Jag medger min medverkan i aktionsforskningsstudien.  

Ort och datum:                   ________________________________________ 

Underskrift:                       ________________________________________ 
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Namnförtydligande:          ________________________________________ 
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Bilaga 2b 
 

Samtyckesblankett till deltagande lärare 

 

Hej!  

Under den sista terminen på utbildningen ska jag nu tillsammans med en studiekamrat skriva en 

uppsats som handlar om användandet av SmartBoard i helklassundervisningen. 

  

Jag kommer att genomföra en aktionsforskningsstudie (planera-agera-observera-reflektera- planera 

osv.), vilket innebär att du och jag tillsammans undersöker användandet av SmartBoard i 

helklassundervisning och hur detta eventuellt kan utvecklas i verksamheten. Jag skulle under dessa 

veckor vilja observera ett antal tillfällen där du har undervisning i helklass. Efter mina observationer 

träffas vi och reflekterar och planerar för att försöka utveckla undervisningen ytterligare. Jag skulle 

gärna vilja använda mig av ljudupptagning vid dessa samtal. 

  

Uppsatsen kommer att skrivas i enlighet med vetenskapliga rådets forskningsetiska principer 

(www.vr.se). Varken elever, lärare eller skolan kommer att kunna identifieras av andra i texten. Det 

insamlade materialet kommer enbart vara tillgängligt för mig, min studiekamrat samt min handledare 

vid Universitetet. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i aktionsforskningsstudien. 

Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

För att medge din medverkan är jag tacksam om du skriver under bifogad samtyckesblankett. 

  

Har du/ni några frågor kring detta så kontakta gärna mig: 

  

Mobil: XXX-XXXXXXX 

  

/Emelie Wikman 

 

  

Samtyckesblankett för lärarna: 

Jag medger min medverkan i aktionsforskningsstudien.  

Ort och datum:                   ________________________________________ 

Underskrift:                       ________________________________________ 

Namnförtydligande:          ________________________________________ 
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