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Abstract 

The interactive whiteboard (IWB) is to be found in many classrooms in Sweden, and its 

number is growing rapidly. There is a lack of research of the use of the IWB in Sweden. 

The Swedish National Agency for Education refers to English research where the 

investment in the IWB in school is huge. In this study I will investigate how the IWB 

can be used as a mediating tool in the learning process. My study examines how 

interaction pattern appears when the teacher teaches with the IWB as a tool. I will also 

examine what kind of material the teacher uses to teach with, and why he chooses that 

specific material. 

The theoretical perspective is socio-cultural.  As methods, observation and interview are 

used. The result is based on six observation studies with two classes in year 7 and 9 and 

involves one teacher. In my results I have found that the IWB can be used in several of 

ways to enhance teaching and to help the teacher to explain contents with pictures and 

moving images. I have seen methods used as scaffolding and encouraged development 

and manifestation of knowledge in students ZPD.   

 

Nyckelord 

Interaktiv tavla, sociokulturellt perspektiv, redskap/artefakter, mediering, kontextualisering, 

dekontextualisering, kommunikativa stöttor, den proximala utvecklingszonen, multimodal, 

samhällelig kontext.  
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 1 Inledning  

På våren 2004 började min utbildning till svensk – och bildlärare. Jag har sedan dess 

gjort ett längre avbrott i mina studier. När jag kom tillbaka ut på verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU), hade den interaktiva tavlan (IAT) fått ett centralt utrymme i 

klassrummen där jag gör min VFU. 
 

På allt fler skolor i Sverige investeras det i nya teknologiska redskap. Ett av dem som 

används i Sverige sedan några år tillbaka är IAT. I mina samtal med verksamma - och 

blivande lärare både hyllas och ratas det nya verktyget. Kritik som kommit fram har 

varit att mediet är en teknologisk satsning som kamoufleras med att vara ett verktyg för 

lärare att förbättra sitt pedagogiska arbete med. Ett motstånd mot ny teknik och mot 

samhällelig förändring har alltid funnits. John Steinberg (2009), fil. dr i pedagogik, 

skoldebattör, författare och föreläsare påstår att skolan står inför ett stålbad i och med 

den nya tekniken. Han menar att undervisning som inte är schemalagd, det vill säga 

flexibiliteten i tillgången till podcasts och föreläsningar hemifrån medför en 

konturlöshet som kommer att vända upp och ned på traditionell undervisning. Det är 

upp till oss pedagoger att utnyttja möjligheterna eller att ta avstånd till ny teknik som 

kan utveckla eller hämma vår undervisningspedagogik. Roger Säljö (2006), professor i 

pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, skriver att en gång i tiden var det 

viktigt och prestigefullt att kunna hålla landskapslagarna i huvudet och när dessa lagar 

skrevs ned i böcker, var en av dåtidens farhågor att minnet skulle försämras. Man var 

rädd att hjärnan skulle förtvina. Han uttrycker att kunskap som är funktionell och 

produktiv ständigt har varit under förändring och att vi tänker med och genom 

intellektuella - och fysiska redskap, och nya sådana skapas hela tiden i det moderna 

samhället. 

 

I Sverige är forskningen på IAT som redskap för lärande liten, då redskapet är 

förhållandevis nytt.  Sökandet efter information har fört mig till England där satsningen 

på IAT har varit enorm och forskningen ligger i framkanten. Den engelska forskningen 

är i stora drag positivt inställd till redskapet. Dock problematiserar en del av 

forskningen lärares bristande utbildning i att använda redskapet som ett pedagogiskt 

verktyg och att IAT i sig själv inte löser några pedagogiska problem. IAT ses som ett 

konstruktivt redskap i undervisningen om läraren förmår att tillämpa ett pedagogiskt 

upplägg kring det som lärs ut. 

 

Mitt stora intresse för att använda IAT i undervisning väcktes på den 

verksamhetsförlagda utbildningen i block AOU3. Min handledare slutade och hon satte 

mig i kontakt med lärare som använde IAT på ett sätt jag inte sett tidigare. På de här 

lektionerna hade eleverna roligt och hela klassen, även de svårstartade – och skrivsvaga 

eleverna skrev uppgifterna. Här väcktes mitt intresse för att hitta vägar, eller broar 

genom vilka det går att närma sig och använda ungdomars kontext i undervisningen.  

1.1 Bakgrund 

Redan 1996 skrev Patrik Hernwall, Fil.dr. i pedagogik vid Stockholmsuniversitet, om 

att informationssamhället ges en allt större plats i medier och andra yrkessammanhang. 

Han beskriver internet som ett växande nätverk för digitalkommunikation och 
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informationsöverföring. Han hävdar att skolan inte är undantagen denna utveckling.  

Med facit i hand 16 år senare har hans påstående visat sig stämma.  

 

Läroplanskommitténs betänkande, (SOU 1992:94) Skola för bildning, diskuterar medie-

samhällets utveckling i relation till skolan. Kommittén skriver att skolan ska ta 

elevernas kunskap om och intresse för medievärlden på allvar och utveckla deras 

förmåga att tolka och kritiskt granska ord och bild. Detta betänkande har tagits i 

beaktande då den då nya läroplanen för grundskolan Lpo94 skrevs. 

 

I proposition (prop. 1995/96:125, s. 30) hänvisar regeringen till IT kommissionens 

uppdrag att komma med ”förslag till åtgärder som främjar användningen av IT med 

särskild inriktning på […] utbildning och kompetensutveckling” och att 

”skolhuvudmännen och berörda högskolor bör ta initiativ till fortbildning av lärare för 

att öka intresset för och kunskaperna om IT:s möjligheter i undervisningen.”    

 

Både läroplankommitténs betänkande och regeringens proposition har fått 

efterverkningar. På skolan där jag utfört min undersökning är samtliga lärare utbildade i 

att använda datorn som kommunikationsmedel. För pedagogisk interaktion mellan 

lärare – elev visar sig den teknologiska utvecklingen bland annat genom datorsalar, 

laptops och IAT i klassrummen. Vidare med datoriserad dokumenthantering för lärarna 

gentemot skolan som institution vad gäller till exempel närvaro, mallar för 

utvecklingssamtal, riskbedömningar och betyg. Elektroniska planeringar läggs upp på 

hemsidan för föräldrar och elever ska ha lätt åtkomst och den mesta kontakten med 

hemmet sker via e – post. Flertalet lärare är utbildade i hur man använder IAT, dock 

använder inte alla mjukvaruprogrammet som följer med, utan de använder IAT som en 

förstorad datorskärm. Genom att installera IAT i klassrummen har pedagogen fått 

möjlighet att utvidga rummets fysiska begränsning mot en virtuell värld där information 

kan hämtas. Denna utvidgning av klassrummet kan liknas vid ett fönster där man kan 

utnyttja ungdomars sociala arena och möta dem i en social kontext som de känner igen. 

En kontext som för eleverna kan skapa ett sammanhang i undervisningen och gör 

kunskap mer tillgänglig om pedagogen förmår att utnyttja den. 

 

Birgitta Quarsell (1986) professor i pedagogik, Stockholms Universitet har i flera 

sammanhang, tidigast 1986, påtalat en traditionell uppdelning mellan skolans - och 

ungdomarnas kultur. Hon menar att den splittrade kulturen kan vara en orsak till att 

elever uppfattar skolan som meningslös och ointressant.  I dagens ljus kan IAT bidra till 

att vara en länk till ungdomars virtuella kultur och göra den svårbegripliga och ibland 

kontextlösa fakta till en begriplig verklighet. Hernwall (1996) talar om barnkultur. 

Traditionellt sett är detta en kultur som är skapad för barn av vuxnas idéer om vad barn 

behöver, vill ha och vad som är bra för barn. Sedan finns den barnkultur som är skapad 

av barn. En tredje barnkultur är den som är skapad i samhället med fokus på 

barnkulturens kollektiva former och relationer. En så kallad delkultur. Utifrån dessa 

fakta torde ungdomars egen kultur och delkulturen sålunda vara där läraren behöver 

möta elever att skapa mening och intresse Quarsell (2003) aktualiserar frågan om 

barnkultur och hur vi når barnets ”mellan värld” som utgår från barnets världsupp-

fattning och hur barnet konstruerar kunskap. Hon menar att kunskapsbildning om 

barnens världar kan studeras i nya media i ungas socialisation. Ett centralt område för 

studier är den moderna tekniken, nya media som medför andra kommunikationssätt. 

Den moderna tekniken medför nya villkor för socialisation som genererar nya tänkbara 
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mönster för lärande. Hon menar att om unga får bli informanter istället för respondenter, 

kan de visa de kulturella inramningar som omger deras perspektiv.  

1.2 Läroplanen 

Då uppsatsens fokus är hur den interaktiva tavlan kan användas för lärande, och till vad 

och varför en lärare använder IAT, har dessa stycken valts ut ur Lpo94, Lgr11och 

kommentarmaterial till Svenska. Styckena speglar hur styrdokumenten förändrats över 

tid och kan relateras till mina forskningsfrågor. 

 

I Lpo94 betonades medias inflytande i svenskämnet och uttryck som ”Det vidgade text 

begreppet” lämnade utrymme för tolkning av vad för texter som skulle användas i 

undervisningen. Skolverket (2000, s. 99) skriver ”Att tillägna sig och bearbeta texter 

behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, 

rollspel, film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 

och talade texter även bilder”. I den nya läroplanen för grundskolan LGR11, har 

begreppet ”ett vidgat textbegrepp” tagits bort. Skolverket (2011, s. 6) skriver i 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska att ”Det har varit otydligt och öppet för 

tolkningar och används därför inte längre. Dess innebörd är dock lika aktuell som 

tidigare. I den nya kursplanen står istället tydligt angivet att olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska ingå i ämnet svenska”.  

 

Den nya kursplanen för svenskämnet (2011, s. 37) uttrycker istället: ”Lässtrategier för 

att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema 

och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang […] Skönlitteratur för 

ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter.” Vidare hur: ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och 

deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med 

varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter [… ]. Hur man 

sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt.”  

1.3 Syfte  

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur den interaktiva tavlan 

används och visa exempel på till vad och varför den används i undervisningen i ämnet 

Svenska i år 7 och 9. 

1.4 Forskningsfrågor  

 

1. Hur ser interaktionsmönstren ut i klassrummet när läraren använder IAT i 

undervisningen?  

 

2. Till vad och varför använder läraren IAT i undervisningen?  
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1.5 Tidigare forskning 

Sökningen efter relevant forskning började på SUB databas, google scholar och libris. 

Inledningsvis efter avhandlingar som behandlar den interaktiva tavlan och svenskämnet 

i högstadiet. Sökorden var, interaktiv tavla, smart board, högstadium, svenska, 

multimodal, interaktivitet. Därefter utökades sökningarna till diva, svenska 

avhandlingar och skolporten. Sökorden delades upp, men träffarna var svenska 

examensarbeten. Då utökades min sökning till becta, vilket är ett engelskt 

välgörenhetsorgan för främjandet av utbildning och integration av IT i utbildningar och 

till skolverkets publikations databas. Skolverket skriver på sin hemsida, att ”interaktiva 

skrivtavlor kräver en förändrad pedagogik”. Den aktuella forskningen betonar att 

undervisningen med de interaktiva tavlorna ska utgå från pedagogiska frågor. Men 

också att det är när vi forskar på mediets interaktivitet som undervisningen utvecklas. 

De hänvisar vidare till brittisk forskning som jag översatt och sammanfattat nedan i de 

tre första forskningsrapporterna. Den fjärde forskningsrapporten är delar ur 

utbildningsforskaren John Hatties studie ”synligt lärande” som behandlar 

påverkansfaktorer av elevers studieprestationer.  

 

1.5.1 Revolution för lärandet? En undersökning av pedagogisk 

verksamhet med den interaktiva tavlan i brittiska klassrum i 
lågstadiet 

A “learning revolution”? Investigating pedagogic practices around interactive white-

boards in British primary classrooms, är skriven 2006 av fem forskare vid två 

universitet i Stor Britannien. Gillen, Littleton och Twiner vid The Open University, 

Milton Keynes och av Kleine - Staarman och Mercer vid University of Cambridge, 

Cambridge. Studien är utförd på fyra lärare som arbetar i skolor i södra England. Antal 

skolor är inte presenterat. Varje lärare har filmats under två sekvenser på två lektioner 

under 16 lektioner sammanlagt. Alla fyra lärare blev intervjuade. Två lektioner i en av 

skolorna används som underlag. Det finns ingen information om under hur lång tid 

forskningen bedrevs. I fallstudier nummer 1 -3 är barnen ålder 7- 8 år och i fallstudierna 

4-6 är barnen 10 – 11år. Metoden för utförandet av studien är observation och intervju. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur IAT fungerar som ett kommunikativt och 

pedagogiskt verktyg i klassrumsinteraktioner, hur de används av lärare för att uppnå 

utbildningsmål och hur de används för att skapa en delad bild av referenser och allmän 

utbildning mellan lärare och elever. IAT har snabbt introducerats på engelska skolor och 

förespråkas starkt av tillverkare och politiker, dock har liten forskning gjorts. Det 

politiska målet med att investera i tavlorna har varit att öka lärandet genom att förbättra 

den pedagogiska verksamheten. Kritik har varit att det är en teknologisk, inte en 

pedagogisk satsning då den brittiska regeringen investerat 28 miljoner pund på 

tekniken. De svenska skolorna tar efter den brittiska utvecklingen, dock med mer 

forskningsbakgrund än vad den engelska satsningen hade. Den här studien visar att: 

 

There is no doubt that IWBs have some interesting affordances that could 

be of value for classroom teaching. For example, they allow images and 

texts to be selected, displayed, moved and modified in ways that 

conventional classroom display technology cannot. (Gillen, et al. 2006 

s.1) 
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Resulatet visar att rent tekniskt kan IAT erbjuda en snabb enkel presentation i 

jämförelse med tidigare teknologi som video, att skriva på tavlan med mera. Det är av 

intresse att IAT erbjuder lärare att använda kombinationer av uppfinningsrika 

presentationer och följder av olika sorters multimodal information. Ansvaret för den 

teknologiska satsningen läggs på läraren då forskningsresultatet säger att en effektiv 

lärare kommer att balansera mellan olika pedagogiska strategier. IAT gör det möjligt att 

skapa livliga, varierade och komplexa lektioner lättare än vad som tidigare gjorts, vilket 

kommer att ha inverkan på vad lärarna realistiskt kan göra med tiden de har till 

förfogande. Det mest realistiska påståendet i resultatet menar de, är att den mest 

effektiva användningen av IAT är att den kan ge balans, tydlig struktur och vara en 

resurs i undervisningen samtidigt som den ger utrymme för spontan anpassning av 

lektionen. Men på grund av tavlans möjligheter som att öka takten på lektionen och 

manipulera bilder kan lärare – elev dialogen bli mer begränsad. Snabba produktiva 

lektioner förutsätter elever utan lässvårigheter och diagnoser. Denna problematik har 

inte varit en variabel i forskningen.  
 

1.5.2 En forskningsöversikt av den interaktiva tavlans effekter 
på studenters prestationer och lärande – En litteratur översikt 

The effects of interactive whiteboards (IWBs) on student performance and learning: A 

literature revive, är skriven av Digregorio vid Suffolk County Community College, 

Selden, New York och  Sobel-Lojeski vid  Stony Brook University, New York. 

Forskningsöversikten är en sammanställning av tidigare forskning med forsknings 

underlag av 22 studier gjorda mellan 2004- 2009. Forskningsöversikten visar att skolor 

både i USA och England har gjort betydande investeringar i IAT och uppfattas i 

allmänhet som ett positivt tillskott i undervisningen av lärare och studenter. Studien 

visar att det finns stöd för kopplingar mellan IAT och ökning av elevers motivation men 

frågor kvarstår om förhållandet mellan elev, lärande och prestation. I den här studien 

som berör flera teman av tidigare sammanställd forskning tillkom effekten av IAT i 

relation till pedagogik, motivation, interaktion, perception, inlärning och prestation. 

Dessutom föreslår den att effekter är relaterade till kontextuella faktorer som, utbildning 

av lärare, lärarförtroende, skolkultur, teknisk support, lektionsförberedelser och praktisk 

tid. Resultatet visar att i allmänhet uppfattas IAT positivt och studier visar att de kan ha 

en positiv inverkan för motivationen. Huruvida detta påverkar perception och 

motivation beskrivs som en nyhetsfaktor som endera kommer att minska med tiden, 

eller som är längre bestående. Det finns en skepticism mot ny teknologi i forskningen 

samt de forskare som tror att redskapet kommer göra underverk.  

 

Digeregorio & Sobel-Lojeski fäster uppmärksamheten på flera forskare. Higgins (2007) 

påpekar att vissa lärare vill enkelt använda datorn och multimedia projektorn, och 

behålla sin didaktiska undervisningstil och inte göra ändringar i sin pedagogik. Andra 

kan vara villiga att förändra sin undervisning stil till ökad interaktivitet.  Det kommer att 

få störst effekt i klassrummet med lärare som är villiga att göra denna omvandling. De 

poängterar att det är viktigt att komma ihåg att god undervisning är fortsatt god 

undervisning med eller utan teknik, tekniken kan förbättra pedagogiken endast om 

lärare och elever engagerade i den och förstår dess potential på ett sådant sätt att 

tekniken inte syns som ett mål i sig, utan som ett annat pedagogiskt sätt att uppnå 

undervisning och inlärningsmål. Martin (2007) menar i sin forskning att genom att väva 

interaktivitet i undervisning och lärande via IAT, kan den motiverande effekten bli 

maximerad. Att upprätthålla denna nivå av motivation och intresse kan uppnås genom 
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kvalitet mellan lärare och elev, student och student, och lärare och lärare. Vissa studier 

har också kopplat att motiverande effekt uppnås. Insatser/uppnående mål har 

rapporterats att ha blivit positivt påverkade av IAT, medan andra ser försumbara 

effekter. Schuck & Kearney (2007) menar att med att realisera en interaktiv pedagogik 

kan lärarna få kunskaper i hur de kan använda IAT för att undervisa olika 

inlärningsstilar i den kognitiva domänen och hur man integrerar med sociala egenskaper 

i den affektiva domänen. Lärare bör sträva efter att nå ökad interaktivitet i pedagogiska 

steg och använda IAT som en förmedlande artefakt.  

 

Digeregorio & Sobel-Lojeski poängterar vikten av utbildning av lärare i användandet av 

IAT som ett interaktivt redskap. De menar att om IAT ska få positivast möjliga 

genomslag behövs en förändring i undervisningskulturen. En kultur som omfamnar 

förändringar och som ser de positiva fördelarna med att kunna mediera undervisning 

och lärande genom IAT. För att skapa denna kultur menar de att lärare behöver 

utbildning och tid att utforska IAT och hur den kan användas. Tillsammans med teknisk 

- och pedagogisk träning behöver lärare få tid att utveckla nytt undervisnings material. 

Om lärare inte får hjälp med hur de kan utveckla en interaktiv pedagogik finns risken att 

IAT kommer att ses som ett tekniskt hjälpmedel istället för en medierande artefakt och 

därmed förlora sitt pedagogiska syfte. 

 

1.5.3 Användning av IAT för att vägleda klassrumsdialog 

Using interactive whiteboards to orchestrate classroom dialogue, är skriven av Mercer, 

Hennessy & Warwick vid Faculty of Education, University of Cambridge, UK. 

Forskningen är baserad på tre deltagande lärare i engelska skolor i åldrar 8 – 14 år. 

De använder ett sociokulturellt perspektiv. Tidsram eller antal skolor för studien är inte 

angiven. Mercer, Hennessy och Warwick redovisar forskning om hur den interaktiva 

tavlan kan användas för att stödja och förbättra lärande i klassrummen genom 

”dialogisk” undervisning. Studien bygger på deras tidigare arbete om att lärarens roll är, 

att kritiskt och målmedvetet utnyttja digitala verktyg för att stödja lärande.  

 

Avhandlingens fokus ligger på, hur kan lärare utnyttja IAT till att stödja dialogisk 

interaktivitet? Hur kan lärare med hjälp av en dialogisk inställning till undervisning 

utnyttja multimodalitet och interaktivitet för att stödja studenternas lärande? 

Resultatet har föreslagit att multimodal teknik, som IAT kan bidra för att skapa en 

"dialogisk rymd" där dialog och lärande kan ske. För att förstå om och hur det kan göra 

det, överväga de att det inte är de potentiella funktionerna i IAT och dess mjukvara som 

skapar dialogisk aktivitet, utan dess faktiska användning i klassrummet, dess 

sammanhang och lärares uppfattningar om funktionernas användning. Den viktigaste 

fråga som den här avhandlingen behandlar är alltså: Om lärare medvetet syftar till att 

anta en dialogisk, interaktiv pedagogik och hur de kan/använder IAT att göra det?  

 

Det framgår av studien att IAT möjliggör en flexibilitet av resurser som gör det möjligt 

för lärare att skapa intressanta multimodala stimuli för helklassdialog på ett mycket 

lättare än vad andra tekniker gör. Emellertid är det pedagogiken som avgör vilken 

användning läraren har av IAT. Läraren kan dirigera användningen av IAT för att 

uppfylla dialogiska intentioner. Lärare med dialogiska intentioner kan sträva efter att 

använda en mängd olika funktioner av IAT för att försöka förbättra elevernas inlärning. 

Men effektiv användning av IAT som pedagogiskt verktyg är inte inbyggda i IAT 

hårdvara, mjukvara eller material som visas. Kvalitén ligger i lärarens praktiska 
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förståelse för hur man kan engagera elever och hjälpa dem att lära. All utbildning lärare 

får i undervisningsrelaterad teknik måste ta hänsyn till detta. Resultatet utgör en grund 

för vidare professionell utveckling. Kollektivt bör resultaten bidra till att stimulera 

diskussion och utvecklandet av pedagogiska undervisningsmetoder i samband med ny 

teknik. 

 

1.5.4 Synligt Lärande – en studie om vad som påverkar 

elevers studieresultat 

Fil.dr. Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö har 

på Sveriges Kommuner och Landstings uppdrag fått uppgiften att på ett enkelt och 

lättfattligt sätt presentera John Hatties studie, Synligt lärande, i svensk belysning. Det är 

en forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Studien 

presenterades 2009 av John Hattie, utbildningsforskare vid Auckland University på Nya 

Zeeland. Studien är en metasyntes baserad på fler än 50 000 studier och på fler än 80 

miljoner elever på fler än 800 metaanalyser, av vad som påverkar elevers 

studieprestationer. Hattie rangordnar positiva och negativa effekter på elevers 

studieresultat utifrån frekvenser där allt under 0,4 (d) har försumbara effekter. Totalt 

analyseras 138 faktorer som rangordnas efter sina effektstorlekar. Faktorerna delas in i 

sex kategorier: eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen/utvecklingsprogram och 

undervisningen. 

 

Hatties undersökning visar att hemmets socioekonomiska status inte förutsätter 

individers skolprestationer och att forskningen visar att det är koppling till elevernas 

erfarenheter, samhällelig kontext, som är viktig för lärandet. Barnens erfarenheter är 

viktigare än Piaget utvecklingsstadier och varierad undervisning är viktigare än 

Gardners anpassning till olika lärstilar. Hatties forskning visar på att positiva 

påverkansfaktorer för lärande, vad gäller eleven är: hur vi väcker elevers intresse och 

hur vi skapar motivation till lärande. Vad gäller läraren är det viktigt att tänka på att det 

är enklare att göra en elev omotiverad än att motivera den.  Hattie beskriver några 

huvudsakliga kännetecken för en effektiv lärare. 

 

Utöver en passion för att se utmaningar i sina ämnen skapar de bästa 

lärarna bra relationer till eleverna, de hjälper eleverna att använda 

varierade strategier eller processer för att lära sig ämnet i fråga och de är 

även villiga att förklara undervisningsmaterialet och engagera sig i 

elevernas lärprocesser. ( Håkansson 2011, s. 28) 

 

Håkansson poängterar att varierad undervisning är viktigare än speciellt anpassad 

undervisning för att öka elevers prestationer. Genom att pedagogen aktivt utbildar sig, 

tar intresse för ungdomskultur och samhällelig kontext samt hur den kan utnyttjas i 

undervisning närmar sig pedagogen det Hattie kallar transaktion, ett mönster av 

interaktioner mellan lärare, kontext och elev, det vill säga att uppgifternas karaktär och 

förankring i samhälleliga kontexter är avgörande för att kunskap ska uppnås.  
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2 Teoretiskt perspektiv  

Följande kommer en kort redogörelse av det sociokulturella perspektivet följt av de 

begrepp jag kommer att använda i analysen av mina resultat. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Lev Vygotskij (1896-1932) var en rysk pedagog som utvecklade det sociokulturella 

perspektivet. Ett perspektiv som menar att barn och vuxnas utveckling är beroende av 

dess sociala omgivning. Lärande och utveckling sker med hjälp av kulturella kognitiva 

och fysiska redskap i en gemensam kultur. Säljö (2006) formulerar begreppet kultur 

som samlingsnamn på människan resurser som biologi, förmåga att tänka och använda 

redskap i social interaktion i sin omvärld. 

 

I mitt examensarbete har jag ingen intention att avhandla hela det sociokulturella 

perspektivet. Jag har avgränsat mig till det jag funnit relevant för att utforska hur IAT 

kan användas som ett medierande redskap för lärande. 

2.2 Centrala begrepp 

Här följer en redogörelse för de begrepp som kommer att användas i analysen av 

undersökningsresultaten.  

2.2.1 Sociokulturell kontext 

Roger Säljö (2006) skriver att varje situation har en social inramning som är bestämd av 

dess situerade villkor och förutsättningar. Med situerad menas i ett sociokulturellt 

perspektiv, att det som är gångbart i en kultur inte behöver vara det i en annan kultur. 

Individer befinner sig i rörelse där olika utvecklingszoner möts. På detta sätt är 

utvecklingen sociokulturellt skapad. Han betonar att individen är en aktör i den 

verklighet som individen skapar med de möjligheter som bjuds. Vad vi som individer 

gör och har möjlighet att göra måste förstås utifrån kontextuella villkor. Med de 

erfarenheter vi har med oss vet vi hur vi ska agera i en given situation inom ramen för 

den kontexten vi befinner oss i. Handlingar måste kunna relateras till sammanhang och 

verksamheter. Intellektuella och fysiska handlingar är situerade i kontexter, inom vilka 

det är möjligt att göra kopplingar mellan olika sammanhang och individuella 

handlingar.  

2.2.2 Dekontextualisering 

 

Säljö (2006) menar att vi tänker med och genom intellektuella och fysiska redskap, och 

nya sådana skapas hela tiden i det moderna samhället. IAT kan hjälpa till att upplösa det 

Säljö kallar dekontextualisering, det vill säga aktiviteter som bestäms av vad som står 

på schemat och det som bedöms nödvändigt från ämnets krav. Det finns ofta inget 

tidsmässigt eller psykologiskt samband med barnets behov i undervisningen. Med 

dekontextualisering menas här, att det som undervisas ligger för långt ifrån ungdomens 

erfarenheter och samhälleliga kontext, vilken kan försvåra inlärning. En andra betydelse 

av dekontextualisering är att skolvärlden är det i sig. En institution som skiljer sig från 
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samhället i stort, det vill säga är tagen från en samhällelig kontext, men samtidigt är en 

förutsättning för att kunna lära sig något i det komplexa samhälle vi lever i idag. 

2.2.3 Redskap/Artefakt 

Säljö (2006) skriver att i ett sociokulturellt perspektiv har termen redskap en speciell, 

och teknisk mening. Med redskap menas resurser, språkliga som fysiska, som vi har 

tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den.  Våra 

förståelse för begrepp har med innebörd och mening att göra och är kommunikativa 

företeelser, inte biologiska.  En grundläggande tes är att de sätt på vilka vi lär och tar del 

av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever.  

Säljö (2006) skriver om att de fysiska redskapen är ting som finns utanför oss som vi 

kan använda oss av som exempelvis en telefon då hjälp kan behövas i ett specifikt 

ärende. De fysiska redskapen är inte delar av vårt intellekt. De intellektuella redskapen 

är språket och vår förmåga att tänka och skapa erfarenheter. Som exempelvis förmågan 

att uttrycka sig verbalt via telefonen och formulera vad för hjälp som efterfrågas. Han 

menar att människan har en unik förmåga att dela med sig av erfarenheter som inte 

andra arter har. Vi kan vidare översätta språkliga förklaringar till handlingar. Vygotskij 

(2007, s. 465) talar om det yttre språket som ett språk för andra, och det inre språket 

som ett språk för sig själv. ”De är förbundna med varandra genom komplicerade 

övergångar och omvandlingar, men de täcker inte varandra …” Han räknar kognitiva 

redskap, som bland annat språk och berättande som högre psykologiska processer. Dit 

hör även begreppsbildning, riktad uppmärksamhet, och logiskt minne. Dessa processer 

är abstrakta och kan i relation till de fysiska redskapen som vi använder för lärande 

samspela för att öka kunskapsnivån. Säljö (2006, s. 245) utvecklar redskapsdefinitionen 

till virtuella redskap. Han säger att ”informationstekniken innehåller redskap som kan 

tjäna till stöd för lärprocesser på ett något annorlunda sätt än vad text kan”. Han menar 

att tekniken möjliggör nya former av interaktivitet mellan elev och redskap och att 

tekniken möjliggör att visualisera och på det sättet göra det abstrakta mer påtagligt. 

Begrepp kan illustreras och kompletteras med dynamiska framställningar. 

 

Säljö (2005, s.98) menar på att vi är biologiska varelser som lever samtidigt i en 

sociokulturell verklighet med olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt 

bortom de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp. Som pedagoger 

behöver vi använda oss av dessa redskap även då de är nya för oss så är de en del av 

ungdomarnas självklara vardag. Här talar han vidare om de fysiska artefakterna, (de 

primära), de intellektuella artefakterna, (de sekundära), och de tertiära artefakter som 

beskrivs som ”en förlängning av de sekundära artefakterna och dess praktiker”. De 

fysiska redskapen kan beskrivas som de konkreta om vi kan ta på till exempel en spade, 

en dator eller en blankett. De intellektuella artefakterna är de abstrakta som till exempel 

kunskaper om ting som är förvärvade genom medier, litteratur eller personlig erfarenhet 

med mera. De tertiära handlar om hur man kan framställa världen genom virtuella 

världar såsom i dator spel, husritningar och liknande. De intellektuella och tertiära 

artefakterna är centrala i lärande synpunkt då de kan utveckla representationssystem. 

”De medierar information om, perspektiv på omvärlden genom inskriptioner i form av 

texter [ … ] och andra liknande kulturella redskap som bidrar till att strukturera vad vi 

ser, hör och upplever.” (Säljö 2005, s.100) 
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2.2.4 Mediering 

Säljö (2006) anser att om vårt intresse är att förstå hur människor lär i sociala praktiker, 

kan vi inte bortse från att vi gör våra erfarenheter med hjälp av medierande redskap.   

Han uttrycker att:  

 

Människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med 

omvärlden.  Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och 

intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala 

praktiker. [...] Vi måste se och förstå hur tänkande utövas av människor 

som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar bort 

redskapen, den sociala praktiken och studerar lärandet i sig, har vi 

tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt hjälplösa individer som 

berövats sina sociokulturella resurser. (Säljö 2006, s. 81)  
 

Ett exempel kan vara att man inte kan lära sig att köra bil genom att läsa teori. Man 

behöver praktisk övning i kombination med teorin samt erfarenhet av hur trafiken i det 

samhälle man lever i fungerar. Det betyder inte att bara för att man har ett svenskt 

körkort är kapabel att köra bil i Delhi, Indiens huvudstad, där en helt annat kulturellt 

system ligger i begreppet trafik. Det är vad Säljö skulle benämna som att lärandet har en 

situerad natur. 

2.2.5 Scaffolds – kommunikativa stöttor 

Wood, Bruner och Ross (1976) skriver om handledningsprocessen, vilket innebär att 

någon mer erfaren hjälper en mindre erfaren. Handledaren bygger upp ett hierarkiskt 

tillvägagångssätt där kunskap läggs till och kunskap och handledaren dirigerar barnet att 

möta mer komplicerade krav. När barnet möter nya utmaningar måste det kunna koppla 

det till tidigare kunskap.  De beskriver kopplingen som hjärtat i problemlösning. De 

påtalar att diskussioner om problemlösning eller förvärvad skicklighet har vanligtvis sin 

utgångspunkt i antagandet att eleven är ensam och utan hjälp. Om det sociala 

sammanhanget har tagits hänsyn till, är lärandet hanterat som ett exempel på 

modellering och imitation. Men ingripande av en handledare kan innebära mycket mer 

än så. Det innebär att handledaren bygger ett slags ”byggnadsställningar”, en process 

som möjliggör för ett barn eller nybörjare att lösa ett problem, genomföra en uppgift 

eller uppnå ett mål som skulle vara utanför hans egen möjligheter. Dessa 

byggnadsställningar består huvudsakligen av den vuxnes ”kontroll” av dessa moment. 

Detta möjliggör för eleven att koncentrera sig på och endast fylla i de delar som ligger 

inom sitt kunskapsområde. De antar att processen kan ge mycket mer för eleven än en 

assisterad uppgift och skriver att kommunikativa stöttor kan leda till, så småningom, i 

utvecklingen av uppgiften, en kompetens av eleven i en takt som vida överträffar den 

elev som själv inte gjort sina uppgifter. En handledare kan ge elever delmål med vilka 

de kan bli förtrogna med, för att i ett senare skede ha tillgång till att utföra hela 

handlingen på egen hand. 

 

Wood, Bruner och Ross (1976) beskriver processen att arbeta med kommunikativa 

stöttor för en handledare som en generell teori som består utav sex delar. Rekrytering är 

handledarens första uppgift, att få problemlösarna att få ett intresse för uppgiften som 

ska lösas. Förminska graden av frihet, det vill säga att förenkla uppgiften genom antalet 

möjligheter att nå lösningen. Minska storleken på uppgiften till en nivå där eleven kan 

förstå att han uppnått målet. Handledaren låter eleven arbeta på den nivån han kan 

hantera. Underhåll av riktning vilket inbegriper att hålla barnet i en riktning samtidigt 
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som att entusiasmera barnet och hålla det motiverat. En effektiv handledare underhåller 

riktningen om han gör den risken värd för barnet att riskera. Markera kritiska moment 

här kan en handledare genom olika medel utmärka vissa relevanta delar i en uppgift. 

Markeringarna ger information om skillnaden i barnets resultat och vart handledaren vill 

att han ska uppnå. Handledaren tolkar avvikelser. Genom frustrations kontroll hanteras 

elevens önskan att reducera stress eller ”rädda ansiktet” om den gör fel är av mindre 

betydelse. Den stora risken är att skapa ett beroende av handledaren. 

Och slutligen demonstration, att demonstrera lösningen till en uppgift involverar mer än 

att bara utföra uppgiften under barnets observation och sedan låta barnet imitera. Studier 

av demonstration – imitation visade sig vara beroende av barnets förförståelse till 

platsen och handlingen. Kort beskrivet menas att läraren rekryterar elevens 

uppmärksamhet, minskar graden av frihet vilket ger tydliga ramar och skapar 

fokusering, upprätthåller riktning på problemet, markerar kritiska moment, styr 

frustration och att genom demonstration visa lösningar som barnen kan koppla till ett 

sammanhang. 

 

Säljö (2006, s.123) talar om att kommunikativa stöttor erbjuds barnet när man hjälper 

dem att strukturera problem med att ”fästa dess uppmärksamhet på var man kan börja 

och hur man i ett givet läge skall fortsätta”. Han påpekar att ”… informationstekniken 

innehåller redskap som kan tjäna som stöd för läroprocesser på ett något annorlunda sätt 

än vad texter kan”. (Säljö, 2006 s. 245) Detta kan medföra sätt att illustrera kunskap på 

ett nytt sätt samt att kunna utnyttja ungdomars samhälleliga kontext som koppling till 

förförståelse av begrepp. 

2.2.6 Multimodalitet 

Carey Jewitt (2008, s. 242), vid Londons Universitet, talar om att i det socialsemiotiska 

multimodala perspektivet ses läraren som en aktör som väljer ut och gestaltar 

undervisning genom användning av teckensystem. Bild, tal, blickar, kroppshållning, 

tempo, ljud mm, används för att interagera med innehåll och sociala relationer. Dessa 

faktorer påverkar elevernas möjligheter att skapa mening i lärandet. Hon fortsätter med 

att kommunikationsmiljöerna förändras. ”Digitala medier övertar allt mer det tryckta 

ordets tidigare dominerande ställning som primärt medium för informationsspridning.”  

Gunter Kress & Charalampia Sidiropoulous (2008) vid Londons Universitet, perspektiv 

utgår från ett socialsemiotikens multimodala perspektiv. 

Med multimodal menar vi att det finns ett brett spektrum av olika 

teckensystem (modes) med skilda egenskaper genom vilka mening 

skapas.  Socialsemiotiken lyfter frambetydelsen av aktörerna med deras 

sociala samspel när de väljer och kombinerar teckensystem och tecken i 

kommunikationen. [ ... ] Detta sker alltid i relation till teckenskaparnas 

intressen och mottagarnas förutsättningar att ta emot tecken och skapa 

mening. ( Kress & Sidiropoulous 2008, s.115) 

Jewitt (2008, s. 245) använder begreppet redskap och då bär det betydelsen medier eller 

tekniker som lärare kan använda för att gestalta innehåll. Hon berättar att redskapen kan 

vara allt från kroppen med gestik till digitala redskap. Valet av redskap får följder inte 

bara för hur man skapar mening och lärande, utan även för de sociala relationerna i 

klassrummet. ”Ett ämnes innehåll gestaltas genom en multimodal händelsekedja på 
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skilda platser i klassrummet med hjälp av olika redskap.” Hon påpekar att urval av 

teckensystem påverkar de fenomen som presenteras. Hur presenterar och kommunicerar 

lärare stoff, hur transformeras kunskaperna till meningsskapande processer.  ”Valet för 

hur ett fenomen ska presenteras är ur ett multimodalt perspektiv, centralt för 

kunskapsbildningen.” (Jewitt 2008, s. 147) 

 

2.2.7 Den proximala utvecklingszonen ZPD 
 

I ”Tänkande och språk” (2007) utvecklar Vygotskij begrepp som den proximala 

utvecklingszonen, (ZPD, zone of proximal development). ZPD beskrivs som den 

närmast möjliga kunskapsnivå för eleven att uppnå med hjälp av en person som vet mer, 

till exempel en lärare eller en kamrat. Om kunskapsnivån ligger alltför högt över 

elevens förkunskaper kan inte lärande ske.  

 

Säljö (2006, s. 120) beskriver att människor är i konstant utveckling och att vi i alla 

situationer kan ta till oss kunskap från de människor vi samspelar med i vår omgivning. 

Han uttrycker att vi tar till oss nya redskap med stöd av vad vi redan vet och kan. Han 

skriver att Vygotskij definierar begreppet ZPD ”som avståndet mellan vad en individ 

kan prestera ensam och utan stöd,[…] och vad man kan prestera under en vuxens 

ledning eller samarbete med mer kapabla kamrater”. Han uttrycker att resonemanget om 

ZPD antyder att det finns skillnad i att kognitivt förstå ett resonemang och att praktiskt 

kunna utföra det. Han menar att det oftast är ett alltför stort avstånd mellan en lärare och 

den elev som ska utföra handlingen. Rent intellektuellt kan vi förstå hur vi ska göra men 

i praktiken kan vi inte tillämpa det i handling. Vi kan genomföra handlingen om vi får 

vägledning men för att kunna genomföra alla led på egen hand kommer det ta tid. Säljö 

(2006, s. 123) menar även att ZPD är den zon där vi är mottagliga för 

kunskapsutveckling. ”Det krävs en anpassning till de intellektuella redskap och 

färdigheter som barnet behärskar för att den lärande ska kunna ta till sig kunskaper och 

insikter.” Skillnaden på kunskapsnivån är en förutsättning för att rörelse inom ZPD. 

ZPD är situerad av den kultur man lever i. 

 

Begreppen kommer att användas som teoretiska utgångspunkter i min analys av min 

undersökning. 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 

En uppdelning i forskning är den kvalitativa och den kvantitativa forskningen. Fejes och 

Thornberg (2011) skriver att i den kvantitativa forskningen används sifferdata. 

Sifferdata som identifieras, sorteras och kategoriseras. Man beskriver omvärlden med 

statistiska metoder. Enklare beskrivet försöker kvantitativ forskning att förklara något. 

Min ansats i den här uppsatsen är kvalitativ och avser att i analysen studera sambanden 

mellan variabler och delvis intensiteten i dem. Fejes och Thornberg (2011) menar att 

kvalitativ forskning betstår av nedskrivna händelser (fältanteckningar) av observationer, 

språkliga utsagor som inspelat material som intervjuer. Det insamlade materialet 
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analyseras på annat sätt än med statistiska metoder. Syftet är att förstå det som har 

analyserats. De påpekar att i en kvalitativ analys innebär det att vara medveten sitt eget 

förhållande till teorin och forskningsresultat i analysen och att detta bör redovisas i 

metodkapitlet. Medvetenheten i det avseendet aktualiseras genom att redogöra för hur 

interaktionsmönster registreras och hur det är kategoriserade, vilket är väsentligt för 

forskningens vidare upplägg och genomförande. Utifrån mitt valda perspektiv och min 

undersökningsfråga, ”hur interaktionsmönster ser ut när lärare använder IAT i 

undervisningen”, blev det nödvändigt för mig att närvara på undervisning för att kunna 

se vilka interaktionsmönster som uppstår. Utifrån de villkoren valdes observation som 

metod. Observation som metod fungerar även i relation till fråga två som avser ” till vad 

och varför läraren använder IAT i undervisningen”. Undersökningen komplimenteras 

med intervju som ytterligare en metod för att kunna besvara frågan ”varför”. För att få 

svar på det behövs en intervju med läraren om motivet till användningen av IAT och val 

av material.  

 

3.2 Observation 
 
Bell (2006) skriver att observation är en forskningsmetod som kräver en förmåga att se 

viktiga skeenden. Observation är en användbar metod när man undersöker om 

företeelser verkligen är som man säger. Hur beter sig människor? Gör de det som det 

sägs att de gör? Observation är också beroende av människors uppfattningar som kan 

variera i samma situation. Hon uttrycker att observationer kan vara strukturerade eller 

ostrukturerade, deltagande och icke deltagande. Att observera en situation går ut på att 

föra bok över vad som händer och vara så objektiv som möjligt. Hon beskriver tre 

observationstyper. Ostrukturerad observation används om man har ett ostrukturerat 

angreppssätt. Man har ofta ett klart syfte med observationen. Det finns tid att lägga på 

arbetet och förväntar sig att det ska framträda en struktur i observationerna. Bell (2006) 

uttrycker att i deltagande observation innebär att forskaren deltar i vardagen hos en 

individ, grupp eller organisation.  Man lyssnar, frågar och försöker förstå vad som 

händer runt det föremål man observerar. Ett problem är att det kan ta väldigt lång tid att 

bli accepterad om man ens blir det. Det kan även vara svårt som aktiv deltagare att inte 

förlora objektiviteten och man kan bli beskylld för bias, som kan förklaras som skevhet 

i resultaten. Strukturerad observation och registrering av den information man får fram 

innebär att man formulerar ett syfte med undersökningen. Kritik mot denna är att den är 

subjektiv då man själv bestämmer vad man sätter fokus på.  I en systematisk 

observation försöker man att åtgärda detta med ett observationsschema, där syftet med 

schemat är att undanröja alla subjektiva tolkningar och variationer av data som minskar 

observationens trovärdighet. Ett observationsschema kan ha formen av dagbok, tabeller, 

checklistor eller loggbok för kritiska händelser. Man måste ofta utforma ett eget schema 

för som passar en bestämd uppgift. Att videofilma undervisning ger enligt Jordan & 

Hendersson (1995) möjligheter som en vanlig strukturerad observation saknar. Om man 

får tillgång till att videofilma kan man i efterhand, studera händelseförlopp i ett 

klassrum och dessutom göra det flera gånger då inspelningarna är permanenta. Vidare 

menar de att videoinspelning reducerar risken för bias. Dessutom uttrycker de att 

videofilm är överlägsen även tränade observatörer då det är omöjligt att hålla fokus och 

samtidigt anteckna de överlappande interaktionerna som sker emellan elever och lärare. 

 

Deltagande observation och ostrukturerad observation kräver mycket mer tid än vad 

som står till förfogande. Det hade varit optimalt att göra video observationer, men 
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använder inte det då läraren sagt ifrån, då denne anser att det kommer att försämra 

elevernas koncentration. Utefter de premisserna blev valet att använda mig av 

strukturerad observation och registrering av den information man får fram. 

Anledningen till val av metod metoden är att det går på plats, att registrera de 

transaktionsmönster som uppstår i olika situationer.  

 

3.3 Intervju 
 

Bell (2006) skriver att intervju som metod har för - och nackdelar. Fördelar är 

flexibiliteten då man kan ställa följdfrågor, gå in på motiv och känslor på ett sätt som är 

omöjligt i en enkät.  Nackdelar är att intervju tar lång tid i anspråk och driver man ett 

kortare projekt finns det inte utrymme för fler än fåtal intervjuer. Arbetssättet är 

subjektivt och även här finns risk för bias. Formuleringen av frågor tar tid och svaren 

kan vara svåra att analysera. Bell betonar att när man formulerar frågor finns några 

regler. De får inte vara ledande, inga outtalade förutsättningar, en fråga i taget och inga 

värderande frågor.  Att etablera en relation med den som ska intervjuas är nödvändig 

samt att informera om etiska ställningstaganden som att den intervjuade har rätt att 

ändra sig när som helst vad gäller materialet. Hon beskriver de olika intervjutyperna på 

följande vis. 

 

Bell (2006) skriver vidare om intervjutekniker. Hon nämner strukturerad intervju där 

man markerar den intervjuades svar i det i förväg utformade frågeformuläret. Då har 

man en uppsättning svar som är lätta att sammanfatta och analysera. Vidare beskriver 

hon en ostrukturerad intervju, där man behöver ställa upp ett antal frågor som man vill 

ha svar på och ett antal uppföljnings frågor. Analys av en ostrukturerad metod kan ta 

tid. Man kan fokusera intervjun genom att göra en struktur med olika teman som ska 

täckas. Svarspersonen har mer frihet än var ett formulär med klara svar ger. Man ställer 

frågor, men lämnar utrymme åt respondenten att prata omkring de tankar som väcks. 

Fördel med denna intervju är att ramarna och strukturen är i förväg satta och materialet 

kommer att vara lättare att analysera. Grupp intervju består oftast av fler deltagare med 

liknande erfarenheter eller egenskaper. Grupp intervju är inte aktuellt i den här 

uppsatsen. Mitt val är att använda ostrukturerad intervjumetod när det gäller att besvara 

vad och varför läraren använder IAT i undervisningen. Fokuset i intervjun är att besvara 

frågan varför. En strukturerad intervju kommer i detta fall kunna låsa lärarens svar vid 

mina i förväg utformade svar och en alltför stor risk att bias uppstår för att resultatet ska 

räknas som trovärdigt. Att ge utrymme till respondenten att tänka kring frågorna ger 

större validet i svaren.  

 

3.4 Urval 
 

Observationerna görs på en högstadieskola i Stockholm under april 2012. Två klasser 

observeras i ämnena Svenska och Samhälle. Eleverna går i år 7 och 9. Intervju görs med 

den lärare som bedriver undervisningen. Urval av lärare och skola har skett utifrån det 

Trost (2010) kallar bekvämlighetsurval i den bemärkelsen att läraren var min senaste 

kontakt på skolan. Dock kände jag inte läraren sedan tidigare och hade inte samtalat 

med honom under den tid som min VFU varit förlagd på skolan. Det hade varit 

bekvämare att använda min första handledare då jag kände henne sedan tidigare, dock 

hade hon slutat undervisa i svenska och arbetade med bildämnet och i bildsalen finns 

ingen IAT. Min studie är utförd på min VFU skola vilket har gjort min närvaro enkel i 
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avseende av mina fältstudier, då jag känner expeditionspersonal, rektor och flertal annan 

personal och det har funnits tillgång till nycklar och lösenord till datorer. Vad gäller 

intervjun i detta fall kunde enkom den observerade läraren användas då det är dennes 

specifika användning av IAT med undervisningsmaterial min uppsats undersöker. Att 

söka sig till ett större urval av informanter var i det avseendet inte möjligt. 

 

3.5 Uppläggning och genomförande  
 

Mitt deltagande på lärarens lektioner kom sig av frånvaron av min ordinarie handledare. 

Mellan de två lektionerna som jag inledningsvis närvarade på, under VFU hade vi ett 

informellt samtal om hans undervisningsstrategier. Efter att ha deltagit på två lektioner 

med läraren som mina senare studier baseras på, frågade jag honom om det gick att 

använda hans undervisning med IAT i min kommande uppsats. Han svarade ja till att 

låta mig göra min undersökning på hans lektioner. Därefter informerades biträdande 

rektor om mina intentioner genom att gå till hennes kontor för att be om lov och 

förklara mina intentioner med uppsatsen. Därefter har föräldrar informerats om mitt 

projekt via e-post. Ett informationsbrev skickades till läraren att distribuera till rätt 

adresser, om någon hade invändningar skulle de meddela läraren. Eleverna blev 

informerade muntligt av läraren och lämnade samtycke. Läraren gav mig tillåtelse att 

komma och gå som jag ville under april månad. Vilket har lett till deltagande på 25 

lektioner under april 2012. 

 

Nu började användningen av strukturerad observation och registrering av information. 

Genom att placerade mig längst fram vid fönstret blev uppsikten över klassrummet och 

IAT bra. Platsen var även passande för att vara närvarande utan att delta i 

undervisningen. Det har varit svårt att undvika deltagande på observationstillfällena då 

jag rent fysiskt är i rummet och inte kan frångå att min närvaro kan påverka utfallet. I 

största möjliga mån har jag placerat mig så neutralt som möjligt i rummet samt hållit en 

så låg profil som möjligt, med det menas, försökt att inte skapa relationer till elever eller 

lärare för att undvika det Bell (2006) beskriver som att förlora sin objektivitet då 

relationer knyts till studie objekten. Ett medvetet val har varit att hålla eleverna 

anonyma och inte lära mig deras namn. Vid ett tillfälle har jag haft direktkontakt med en 

elev under min observation och det var när vederbörande bad mig att flytta muspekaren 

från skärmen då en filmsekvens börjat. Mitt vara i klassrummet har om möjligt påverkat 

eleverna att vara mer fokuserade då det är två vuxna i klassrummet. Min närvaro kan ha 

påverkat läraren i den bemärkelsen att vara observerad av en kollega i arbetet. 

 

Mitt eget observationsschema är utformat efter hur läraren kommunicerar med eleverna, 

vilket redskap denne använder och var eleverna har sin uppmärksamhet. 

 
Tid X IAT Klass EE + WB skriv EX Kommentar Interaktion 

          

 

X: Läraren talar  

IAT: IAT används 

Klass: Uppmärksamhet och känslouttryck i form av smileys.  

EE+: Elever interagerar om ämnet. 

WB: Whiteboard används 
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Skriv: Elever skriver 

EX: elev/er kommunicerar med läraren på eget initiativ 

(OO) markerar om hela klassrummet är i rörelse,  markerar skratt,  markerar tråkigt 

och :I markerar neutralt ansiktsuttryck. 

 

Registreringen av klassrumsobservationer har skett på följande sätt, att när en 

förändring sker som ändrar interaktionsmönstren i klassrummet sker registrering av vad 

som händer på samtliga områden i observationsschemat. Inledningsvis provades att ha 

ett bestämt tidsschema, det vill säga att registrering av förändringar skulle ske var tredje 

minut i schemat.  Det blev dock missvisande i interaktionsmönstrens förändringar. För 

att kunna registrera det läraren sagt har en mp3 spelare legat på katedern. Efter min 

analys av lektionen har intervju med läraren skett i relation till fråga varför. Intervjun 

gick till väga på så sätt att en tid bokads med läraren på skolan. Han valde ett tomt 

klassrum som vi kunde sitta ostört i. Han satte sig vid katedern och jag satte mig ner på 

första bänkraden för att det skulle finnas ett bekvämt avstånd oss emellan. Inledningsvis 

informerades läraren om de etiska riktlinjerna och därefter startade intervjun.  

 

Utifrån 25 genomförda observationer utgör sex av dem mitt empiriska material. Dessa 

sex studier valdes då de hade en klar struktur med IAT som en central del av 

undervisningen och för att de visar interaktionsmönstren i klassrummet på ett tydligt 

sätt. De var även de studier där ett komplett material kunde sammanställas i mina 

observationer. Dessutom använder läraren ett intressant material i undervisningen. Fler 

av lektionerna som observerats har inbegripit läsning, rytmer och analyser av dikter och 

litteratur och IAT har använts i mycket liten grad. Avseende frågan ”Hur ser 

interaktionsmönstren ut i klassrummet då läraren använder IAT i undervisningen?”, 

benämns undersökningarna som lektion A, B, C och D. Där lektion A och B har 

identiska upplägg men är anpassade till de olika årskurserna. På lektion C har tre 

lektioner använts. På lektion D användes ett lektionstillfälle. Vad gäller fråga två: ”Till 

vad och varför använder läraren IAT i undervisningen?” har jag använt mig av 

ovanstående studier och redogjort för observerat material, Dels hur IAT har använts och 

vad för material som har används, samt intervjuat läraren i frågan varför. Klassen och 

läraren som observeras, har jag under min verksamhetsförlagda utbildning inte haft 

någon direkt koppling till. Tillgång till lärarens lektioner kom då min ordinarie 

handledare var upptagen de sista dagarna på praktiken.   

 

3.5.1 Bearbetning av material 
 

Inspelningarna av ljud från lektionerna har transkriberats till relevant data.  Det betyder 

att, det som sagts av läraren och de relevanta frågor och kommentarer från eleverna som 

indikerar kommunikation i interaktionsmönstret, har skrivit ned. Transkriptioner av 

inspelningarna gjordes direkt efter skoldagen på det material som var relevant till att 

använda i min analys av klassrumsinteraktioner. Med relevant data menas, om lektionen 

har innehållit fler moment, det vill säga om en lektion byter moment och börjar handla 

om ett nytt ämne och IAT inte används, man använder istället video, räknas det som 

irrelevant information som inte tas med i analysen. Icke relevant data är även avbrott för 

jackor, mössor och liknande fostrande avbrott. Däremot om man använder IAT och 

följer upp med skrivuppgift är informationen relevant. Dessa val har jag gjort i syfte att 

renodla de interaktionsmönster som ska beskrivas. 
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Jag har varit ensam då jag genomfört observationerna, vilket lämnar mig med en 

subjektiv uppfattning om det som har sett. I och med det kan det vara svårt att ha 

översikt i ett helt klassrum. Därför ströks kategorier som elever som sitter med ett annat 

medium (Eam) i mitt observationsschema samt antalet elever som pratar om annat än 

skolan. Det har även varit svårt att registrera om elever pratar om lektionsrelaterat stoff 

eller om annat, dock ger lektionssammanhanget en fingervisning om vilken aktivitet 

som föregår. 

 

När det gäller kodningen i transkriberingarna står X som läraren, E för elev, E(x) för 

specifik elev som talar flera gånger och E(x)(y) då fler röster hörs. Även koden ”klass” 

förekommer om gruppen handlar kollektivt. Det transkriberade materialet har återgetts i 

talspråk, flera punkter utmärker en paus i pratet. Om läraren tydligt betonat något skrivs 

det med versaler. Ingen markering av intonationer, hostningar, harklingar eller liknande 

ljud har skett. De citat som används i analysen är direkt återgivna från transkriberingar 

av lektionsinspelningar. Vad gäller intervjun med läraren har texten strukturerats för att 

bli mindre talspråksmässig och mer lättläst. När det gäller kategoriseringen av 

interaktionsmönstren har följande ändringar gjorts, X till läraren och klass till elev. 

Kategorin EX omvandlas till elev – lärare. I kodningen av intervjun står (I), för 

intervjuaren och (X) för läraren. 

 

3.5.2 Analys 
 

Fejes och Thornberg (2011) skriver om induktiv, deduktiv och den abduktiva ansatsen. 

Det induktiva tillvägagångssättet baserar sig på att dra slutsatser som grundar sig på 

empirisk data, vilket förutsätter kvantitet i forskningen och statistiskt hållbara metoder. 

Ansatsen utgår från empiri och slutar i teori, då forskaren efter insamlandet av empirisk 

data strävar att kunna upprätthålla inledande teorier. Det är dock viktigt att vi aldrig kan 

vara helt säkra på en induktiv slutledning eftersom den bygger på empirisk data och inte 

på någon accepterad teori. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär att man utgår från 

en teori eller modell som betraktas som giltig, det vill säga att den är logiskt 

sammanhängande. Den logiska slutsatsen testas sedan i verkligheten, detta kallas 

empiri. Alltså behöver det inte betyda att slutsatsen är sanningsenlig med verkligheten. 

Den befintliga teorin bestämmer vilken information som samlas in, hur man tolkar 

informationen och hur den skall relateras till teorin. I en abduktiv ansats varvas teori och 

empiri. Här läser forskaren in sig på teori för att ha en viss förkunskap vilket betyder att 

forskaren går från teori via empiri till teorin igen. Risken med att välja en abduktiv 

ansats, att välja teori, utföra observationer och sedan försöka koppla dem till teorin är att 

det å ena sidan finns en risk att teorin inte alls passar in och inte är applicerbar på 

undersökningen. Å andra sidan är det lätt att göra efterkonstruktioner och försöka tolka 

in interaktionsmönster och koppla till centrala begrepp i efterhand. Av den anledningen 

har jag valt en induktiv ansats vad gäller den första frågan, hur ser interaktionsmönstren 

ut i klassrummet då läraren använder IAT i undervisningen? Utifrån egenhändigt 

tillverkade observationsscheman synliggörs de mönster som uppstår i klassrummet och 

därefter skapas kategorierna. Vad gäller fråga två är min ansats deduktiv då analysen är 

gjord utifrån de centrala teoretiska begrepp som presenterats. Lektionsförloppet beskrivs 

inledningsvis, därefter tydliggörs min tolkning i analysen med koppling till 

beskrivningen och sist dras en slutsats om vilket centralt begrepp som tolkas in. 

 

Mina handskrivna observationsscheman har förts över till ett elektroniskt dokument. 

Samtidigt har det fastställts de olika interaktionsmönster som framträtt och översatt dem 
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till mönster av lärare – elev; lärare - IAT;  IAT - elev; elev – elev, elev – lärare och 

sist  

         Lärare 

  

 

 IAT              elev, vilket benämns som det kombinerade interaktionsmönstret. Mönstret 

betyder att kommunikationen växlar mellan parterna och vävs samman. 

 

Observerat material har jämförts med utskrivna transkriptioner av inspelat material av 

undervisningen och därefter fastställs interaktionsmönstren som uppträtt i klassrummet. 

Noteringar av vad läraren har använt för material via IAT har skett under observation av 

undervisningen. Följande har transkribering av intervju med läraren sammanställts till 

relevanta data till vad och varför läraren använder sig av IAT i undervisningen. Vad 

gäller frågan, till vad läraren använder IAT till i undervisningen redogörs både tavlans 

användning och materialet som används då det visade sig att tavlans mjukvaruprogram 

inte användes.  

 

3.5.3 Metodiska överväganden 
 

Jag har valt att göra en strukturerad observation och registrering av den information 

samt använda ostrukturerad intervjumetod i min undersökning. Valet av metoder föll på 

det att de var möjliga att tillämpa i samklang med att de var tillämpbara för att studera 

interaktionsmönster. Att genomföra observationer för att sammanställa förekommande 

interaktionsmönster ger ett kvalitativt material där interaktionsmönster kan skönjas och 

redovisas på ett överskådligt sätt. Det hade varit att föredra att använda videoinspelning 

i undersökningen, då en analys av filmen kunde genererat i korrekta efterkonstruktioner 

av interaktionsförloppet. Till detta kom intervju som en kompletterande del för att 

besvara frågan hur och varför läraren använder sig av IAT i undervisningen, en 

observation i det avseendet skulle inte ge mig ett reellt svar utan endast besvara varför 

jag tror att han använder sig av IAT i undervisningen. 

 

Inledningsvis gjordes flera överväganden av vilken metod som skulle användas i 

undersökning. Bell (2006) studerades för att sortera i metoder.  Experimentell metod var 

inte användbar då metoden tar lång tid och fokuserar på att undersöka orsak och verkan. 

Även en etnografisk metod föll då den studerar människor i normalt förekommande 

miljöer och är intressant i avseende att studera hur en kultur fungerar. Forskaren är 

under en längre tid interagerad med kulturen och använder många kombinerade metoder 

för att beskriva strukturer. Enkätundersökning valdes bort som metod då en 

enkätundersökning i detta fall ger ett kvantitativt material som skulle visa vad lärare och 

elever tror att det förekommer för interaktion i klassrummet.  

 

3.5.4 Tillförlitlighetsfrågor 
 

Bell (2006) behandlar reliabilitet och validitet och redogör att reliabiliteten ”är ett mått 

på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter”. (s. 117) Av den anledningen används 

sex lektioner i frågan, hur ser interaktionsmönstren ut i klassrummet då läraren 

använder IAT i undervisningen? Undersökningen omfattar interaktionsmönstren i 

relation till användandet av IAT i klassrummet. Undersökningen handlar inte om hur 

interaktionsmönstren uppfattas och i det avseendet har metodvalet reliabilitet, då 



 

 21 

registrering sker av det jag ser, inte det jag tror förekommer. I lektion C har tre lektioner 

används för att styrka reliabiliteten i resultatet. Bell (2006) uttrycker att störst problem 

är det vid frågor om åsikter som den intervjuade kan vara påverkad av närliggande 

händelser och att det finns sätt att mäta reliabiliteten. För att undvika lärarens åsikter har 

fokuset legat på motiven för hans val av material och arbetsmetoder i förhållande till 

valt material. Trost (2005) skriver om komplikationen om att använda sig av 

formuleringen ”varför” i intervjuer, då frågan i sig kan uppfattas som tillrättavisande 

eller ifrågasättande. I största mån undviks i intervjun att ställa frågan varför, och istället 

ställs öppna frågor som ”Hur kommer det sig att, vad är ditt motiv med och hur tänker 

du då?” Frågorna har i kvalitativ bemärkelse varit fokuserade på undervisningen med 

redskapet IAT. För att kunna registrera interaktionsmönstren i klassrummet har jag 

behövt observera dem för att undersökningen ska vara ha reliabilitet. I det stora 

sammanhanget vad gäller klassens samlade interaktionsmönster i relation till IAT, lärare 

och elever har observationsmetoden varit effektiv.  

 

Validiteten eller trovärdigheten av mitt arbete styrks genom att jag i min analys av 

empirin försökt att beskriva resultatet så utförligt det går, tillvägagångssätt av hur 

empirin kategoriserats och använt kategoriseringar enligt analysverktygen som 

beskrivits i kapitlet, urval.  Analysen är strukturerad på ett överskådligt sätt har och 

därefter diskuteras empirin i förhållande till teorin med kopplingar till beskrivningen. 

Mina observationsscheman och intervjufrågor finns tillgängliga som bilagor. 

3.5.5 Etiska aspekter  

I undersökningarna använts de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Där fastställer de fyra huvudkrav i det grundläggande 

individskyddet. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). Via elektroniskt brev 

informerat föräldrar om undersökningen, tillvägagångssätt och dess syfte. Eleverna har 

informerats om mitt projekt, muntligt på samma sätt.  

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). Föräldrarna har informerats om att, om de har 

synpunkter, frågor eller motsätter sig undersökningen kan de kontakta mig via 

klassläraren. Föräldrar och elever har informerats om att de när som helst kan avbryta 

undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002 s. 12). I 

Informationen har det framgått att inga elever kommer att beskrivas, benämnas och att 

undersökningen har en anonym karaktär. Det är interaktions mönster som är föremålet 

för undersökningen. Inte individen. I transkribetingar har jag kodat medverkan och 

ingen koppling finns att finna till enskilda elever. 

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). Uppgifterna i forskningen kommer 

enkom att användas för forskningsändamål.   
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4 Resultat  

 

Det här kapitlet kommer först att besvara fråga ett genom att beskriva de observerade 

lektioner som utgör det empiriska underlaget. Därefter följer analys av 

interaktionsmönstren. Sist kommer min tolkning av resultatet kopplat till centrala 

teoretiska begrepp.  Därefter kommer fråga två att besvaras genom att beskriva de 

observerade lektioner som utgör det empiriska underlaget. Därefter följer analys 

kopplad till teorin. Därefter kommer en sammanfattning av mina resultat. Resultatet 

bygger på fyra observationsområden som benämns som lektion A, B, C och D. Lektion 

och följande analys presenteras var för sig för läsförståelsens skull. Studierna bygger på 

observationer av en lärare i två klasser i år 7 och 9.  

4.1 Hur ser interaktionsmönstren ut i klass-

rummet när läraren använder IAT i 

undervisningen?  
 

4.1.1 Beskrivning av Lektion A 
 

År 7 arbetar med begreppet lögn i Svenska. På den här lektionen arbetar läraren med 

den ”vita lögnen”. Klassen tittar på en novellfilm via IAT.  Vid detta lektionstillfälle 

använder läraren sig av en tecknad humoristisk samhällskritisk tv-serie som går på tv i 

realtid vilket ger en klar koppling till en samhällig kontext i elevernas vardag utanför 

skolan. Filmen handlar om vad det kan leda till att säga sanningen eller att ljuga, och 

vad det kan leda till för konsekvenser.  

 

X: Ibland lönar det sig att tala sanning … eller så lönar en vit lögn sig. Vi ska se på en 

novellfilm .. 21 minuter lång … som handlar om besvärligheter han får för att han talar 

sanning…  

(Läraren vevar ned mörkläggningsgardinerna och slår på IAT, eleverna sätter sig under 

tiden så att de ser bättre. Novellfilmen har läraren på DVD. Den är 21 minuter. När 

filmen tar slut stänger läraren av IAT.) 

X: Vad var det som hände? Vad var tricket med att han stod och gapa och skrek i slutet. 

E: Han visste att de ljög 

X: Vilka var det? 

E: OJ Simpson 

X: OJ Simpson, å vem var det? 

E: Han blev inte dömd. De tror han mörda sin tjej 

X: Just det… Han blev frikänd från mord då mediekarusellen runt rättegången … 

 

Därefter får eleverna tre frågor som se ska skriva om, de får välja vilken de vill skriva 

om själva.  

X: Nu ska ni skriva och jag har skrivit upp några frågor på tavlan. Välj en av dem. 

Förklara när är det bättre med en vit lögn än att tala sanning … ge exempel och förklara 

varför…. Eller skriv en berättelse om när en vit lögn leder till elände … eller skriv en 

berättelse om när en vit lögn gör att allt blir mycket bättre. 
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E(a): Vilken ska jag skriva? 

X: Skriv den där du tycker att du vet mest (läraren går sedan runt i klassrummet och 

svarar på frågor). 

 

4.1.1.1 Analys av lektion A 
 
Här följer de interaktionsmönster som blivit synliga i analys av observerat material 

 

Lärare – elev 

Interaktionen mellan lärare – elev sker inledningsvis kort.  I detta fall har läraren en kort 

monolog som kopplar tillbaka till föregående lektion och sedan presenterar han en 

novellfilm. Eleverna sitter tysta. Efter filmen, startas en dialog på lärarens initiativ och 

transaktionsmönster lärare – elev uppstår igen. Läraren frågar om filmen, här pekar 

läraren på detaljer i filmen och eleverna får berätta vad de har förstått av filmen. Till sist 

ger läraren eleverna en skrivuppgift där eleven kan välja en av tre frågor.  

 

Lärare – IAT 

Interaktionen via läraren – IAT sker genom att han stoppar in en DVD i datorn och 

förbereder filmvisning. Därefter använder han fjärrkontrollen till projektorn som är 

kopplad till IAT och startar skärmen. Varpå han startar filmen och därefter ser på 

filmen. Mönstret uppstår igen då han stänger av IAT. 

 

IAT - Elev  
Interaktion flyttas sedan till IAT - elev. IAT och novellfilmen har elevernas fulla 

koncentration. Eleverna skrattar mycket som reaktion på filmen. 

 

Elev – Lärare 
Här förändras dialogen i klassrummet och interaktionsmönstret ändras till elev – lärare 

då elev tar initiativ till att ställa. 

 

4.1.1. Tolkning av lektion A   
 

IAT som medierande redskap för kontextualisera lärande 
 

Genom att använda sig av IAT i kommunikationen med eleverna, uppstår lärare – elev 

dialog. Genom IAT öppnar läraren ett fönster till en virtuell värld utanför klassrummets 

gränser och visar för eleverna en känd tv- serie som likväl kunde ha setts av eleven 

hemma i soffan. Skrivuppgiften i relation till filmen är även den relaterad till ett socialt 

sammanhang utanför skolan. Uppgiftens förankring i elevernas vardag genom IAT och 

skriftligt kontextualiserar uppgiften. Läraren använder IAT som ett medierande redskap 

för att konkretisera begreppet ”vit lögn”. Igenom att han visar en tecknad TV serie som 

behandlar moral frågan lögn och drar ämnet till sin spets, demonstreras konsekvenser 

som kan uppstå på ett överdrivet sätt som är enkelt att förstå. IAT fungerar i detta fall 

som ett medierande redskap för att kontextualisera lärande då den virtuella världen 

används som en bro för att översätta, förenkla och ge abstrakta begrepp ett 

sammanhang, en koppling till elevernas vardag. 
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IAT som fysisk artefakt 
 

Läraren använder IAT för att projicera material från datorn. IAT är avstängd tills att 

filmen är färdig att starta. Då startar han IAT med en fjärrkontroll och sätter därefter på 

filmen. När IAT inte används stänger han av den. Under tiden lärare – IAT interaktion 

uppstår flyttar sig eleverna till och från sina platser för att se bättre då IAT är placerad 

något till vänster längst fram i klassrummet. IAT är en fysisk artefakt ett föremål som 

används som en stor filmskärm. 

 

IAT som en medierande intellektuell artefakt 
 

Eleverna tittar på IAT som visualiserar begreppet ”vit lögn” genom ett avsnitt ur en TV-

serie som gestaltar och problematiserar lektionens tema. De får se konsekvenser av det 

som inledningsvis kan verka obetydligt. Följden på IAT – elev interaktionen blir att 

eleverna skriver om temat och genererar i elev – lärare interaktion då elever söker 

vägledning. IAT är en medierande intellektuell artefakt som visualiserar lektionens 

abstrakta tema ”vit lögn” för eleverna som får använda sitt kognitiva redskap där 

begreppsbildning räknas till de högre psykologiska processerna. 

 

4.1.2 Beskrivning av lektion B 
 

Lektionen är gränsöverskridande i ämnena samhälle/svenska i år 9. Halva observationen 

är gjord på en samhällslektion och den andra halvan på en svensklektion. Eleverna har 

lunch emellan. Lektionen behandlar frågan, är du fri att bli den du vill med 

utgångspunkt från Sartes och Nietzsches filosofier. Lektionen har pågått i 10 minuter. 

IAT är påslagen i bakgrunden. 

 

X: … men först Sartre… han sa… lev ditt liv till fullo… jamsa inte med… utveckla de 

du har till de bästa …förädla ditt medvetande till fullo … Vem är jag? …. Sartre som 

får vara den dåliga idag … Nietzsche höll med … INOM VISSA GRÄNSER …  för 

vad gäller för en kungason/en bondson? 

(Läraren googlar på Sartre och tar fram bilder på IAT. Skärmen fylls av bilder och 

läraren klickar på en som förstoras över skärmen. 

X: I praktiken, det här är ett problem i modern bild med projektet jag. Kan Sartre bli 

nästa top model 2012, finns det inga begränsningar … (Klassen skrattar då Sartre har en 

grav skelning) 

X: Båda extremer har för - och nackdelar. Vi ska se en novellfilm om vem man är… hur 

förverkligar man det … eller kan man de? 

Vi ser en novellfilm på IAT som behandlar skönhetsoperationers kosmetiska verkan. 

 

På svensklektionen får eleverna sju frågor att skriva om i ämnet.  

X: Vilken är sensmoralen i avsnittet, vart vill de komma…. Vilken är den 

moraliska/extensiella frågan det handlar om ….Finns det något problem med Sartres 

människosyn, att alla kan bli precis allt, att vi föds som tomma blad vi själva kan fylla 

med det vi vill…. Finns det problem med den ursprungliga människosynen, att den du 

skulle bli i princip var förutbestämt …. Vilka begränsningar finns det för dig att bli 

precis den du vill …. Vad är det förutom din vilja som format ditt liv, den du är och den 

du vill bli…. 

E(a): jag vet inte var jag ska börja, ska jag skriva alla. 



 

 25 

X: … man väljer först den fråga man är smartast i … sen näst smartast … det är olika 

ingångar… ni får se var det rör sig mest i hjärnan på er…(Läraren går runt och hjälper 

eleverna). 

Skrivdelen är 30 minuter men läraren förlänger den med 10 minuter då eleverna inte vill 

sluta skriva. 

 

4.2.1 Analys av lektion B 
 
Här följer de interaktionsmönster som blivit synliga i analys av observerat material 

 

      Lärare 

 

 

IAT           elev 

I inledningen av denna lektion uppstod ett flertal interaktionsmönster. Läraren höll en 

föreläsning där han hade en dialog med eleverna samtidigt som han använde sig av IAT 

att visa bilder på Sartre. Eleverna lyssnade på läraren och tittade samtidigt på IAT. 

Läraren förstärker sin tes genom att via IAT använda google.se och visa bilder som står 

i stor kontrast till det han säger. 
 

Lärare – IAT 

Interaktionen via läraren – IAT sker genom att han stoppar in en DVD i datorn och 

förbereder filmvisning. Därefter använder han fjärrkontrollen till projektorn som är 

kopplad till IAT och startar skärmen. Varpå han startar filmen och därefter ser på 

filmen. 

 

IAT – elev 

Interaktion flyttas sedan till IAT - elev. IAT och novellfilmen har elevernas fulla 

koncentration. Eleverna skrattar mycket som reaktion på filmen. En hög nivå av skratt 

är markerat i mitt observationsschema. 

 

Lärare – elev 

Interaktionsmönstret uppstår då läraren avslutar lektionen och påbörjar även nästa 

lektion då läraren går igenom skrivuppgiften. Han läser högt det som han skrivit på 

whiteboarden. Varpå eleverna lyssnar, antecknar och börjar skriva. På slutet av 

momentet uppstår lärare – elev mönstret då försöker läraren att avbryta skrivdelen men 

eleverna fortsätter att skriva och tar ingen notis om honom. Han förlänger skrivdelen 10 

minuter. 

 

Elev–elev 

Interaktionen elev – elev uppstår då eleverna börjar prata sinsemellan om uppgiften. 

 

Elev – lärare 

Läraren går runt i klassrummet och besvarar elevernas frågor under 40 minuter. 

 
 
 
 
 



 

 26 

4.1.2.1 Tolkning av lektion B 
 

IAT som medierande redskap för att kontextualisera lärande  
 

I denna observation är temat som visas via IAT på en mer avancerad filosofisk nivå. 

Eleverna går i år 9. De har redan sökt gymnasium och är på väg vidare genom 

skolsystemet för att komma ut i arbetslivet. Läraren använder IAT som för att 

konkretisera existentiella livsfrågor, som vilka är vi? Vad har vi för möjligheter och 

begränsningar? Läraren visar på IAT en tecknad TV - serie som behandlar moralfrågan 

om skönhetsoperationer kan förändra vilka vi är, ämnet dras till sin spets och 

demonstrerar konsekvenser som kan uppstå på ett överdrivet sätt som är enkelt att 

förstå. Genom att använda sig av IAT i kommunikationen med eleverna, uppstår lärare 

– IAT – Elev dialog. Genom IAT öppnar läraren ett fönster till en virtuell värld utanför 

klassrummets gränser och visar för eleverna en känd tv- serie som likväl kunde ha setts 

av eleven hemma i soffan. Skrivuppgiften i relation till filmen är även den relaterad till 

ett socialt sammanhang utanför skolan. Uppgiftens förankring i elevernas vardag, 

visuellt genom IAT uppföljt av skrivuppgift relaterat till elevens vardag kontextualiserar 

uppgiften. Genom att aktualisera ett komplicerat ämne genom en enkel och lätt film via 

IAT låter läraren eleverna börja tänka i mer avancerade banor som kan vara nödvändigt 

i samhället utanför skolan. Han sprider ämnesfrågorna i ämnet från filmens budskap till 

elevernas egen existens, möjligheter och begränsningar. IAT används under denna 

lektion som ett medierande redskap för att kontextualisera lärande då den virtuella 

världen används som en bro för att översätta, förenkla och ge avancerade begrepp ett 

sammanhang, en koppling till elevernas vardag. 

 

IAT tavlan som fysisk artefakt 
 

Läraren använder IAT för att projicera material från datorn. IAT är avstängd tills att 

filmen är färdig att starta. Då startar han skärmen med en fjärrkontroll och sätter 

därefter på filmen. Under tiden lärare – IAT interaktion uppstår, flyttar sig eleverna till 

och från sina platser för att se bättre då IAT är placerad något till vänster längst fram i 

klassrummet. Under den andra lektionen är IAT avstängd och ett stumt föremål. IAT är 

en fysisk artefakt ett föremål som används som en datorskärm. 

 

IAT som en medierande intellektuell artefakt 
 

Eleverna tittar på IAT som via ett avsnitt ur en TV-serie som gestaltar och 

problematiserar lektionens tema. Eleverna tittar på avsnittet och skrattar mycket. Efter 

filmen pratar eleverna sinsemellan om skrivuppgiften i relation till filmen och skriver 

därefter i 40 minuter. Följden av IAT – elev interaktion blir att eleverna skriver om 

temat, diskuterar det sinsemellan i elev – elev interaktion och genererar i elev – lärare 

interaktion då elever söker lärarens vägledning. IAT är en medierande intellektuell 

artefakt som visualiserar lektionens abstrakta existentialistiska frågor för eleverna som 

får använda sitt kognitiva redskap där begreppsbildning räknas till de högre 

psykologiska processerna. 
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4.1.3 Beskrivning av lektion C 
 

Här behandlas tre lektionstillfällen i svenska i år 9. Ämnet är litteraturhistoria. 

Undervisningen lämnar realismen för romantikens epok. Läraren använder många olika 

varianter av material via IAT i sin undervisning. Klassen ser på musikvideos och 

filmklipp från youtube.se, bilder på författare och konstnärer samt bilder på deras verk 

via IAT. Detta är varvat med läsning av kortare texter. Momenten med läsning, som inte 

inbegriper användning av IAT kommer inte att analyseras.  

 

På den första lektionen använder läraren IAT till att gestalta romantikens vurmande för 

sagor och myter. Det har gått 15 minuter av lektionen.  

X: … Nu ska vi se på …  En vintersaga … en filmatisering av Viktor Rydbergs 

tomten…. Romantiken är en tid då samhället har börjat industrialiseras. Många arbetare 

på landet flyttar in till staden för att få jobb …  Till skillnad från realismen som tilltalar 

intellektet skapades nu konst som talar till känslorna …. Det skrevs dikter och sagor för 

folk som flyttat till staden. … Läskunnigheten hade ökat å dikterna trycktes i 

massupplagor. … De handlade om gammeldags tomtar, sagoväsen från gårdarna. Man 

skrev poesi som betydde något för de som flyttat in till staden…. (Läraren går fram till 

fönstret, vevar ner rullgardinerna. Går fram till datorn, tar upp internet. Aktiverar IAT 

och söker fram Youtube.se och skriver in ”tomten rydberg” i sökfältet. Vi tittar på 

filmen via IAT och två youtube klipp. Eleverna tittar på filmen, några lägger sig vilande 

mot bänkarna, några lutar sig tillbaka. Filmen tar slut. Läraren stänger av filmen, IAT 

och tar upp rullgardinen. Eleverna sätter sig på sina platser.) 

X: Romantiken samtalar med känslorna till skillnad från realismen som talar till 

Intellektet…. 

 

På den andra lektionen är IAT påslagen och läraren söker fram Per Lagerkvist dikt 

”Ångest” på google.se och vänder sig till klassen. Han läser högt dikten för klassen 

samtidigt som den är projicerad på IAT. 

X: … Vi kan ju förstå att han inte mår nått vidare … Den verkligheten finns inte, som 

han pratar om. Om jag sträcker mig upp så kan jag inte riva mina händer på molnen 

(Läraren gestaltar detta med kroppen). Här finns inga moln jag kan riva mig blodig på. 

Den här verkligheten finns inte men på 1900- talet får författarna friheten att uttrycka 

nya verkligheter för att beskriva det inre. 

X: ….Den här verkligheten finns inte men på 1900- talet får författarna friheten att 

uttrycka nya verkligheter för att beskriva det inre. Detta gjorde även Salvador Dali. 

Läraren använder IAT att söka efter Salvador Dali på google.se och klickar fram bilder 

på hans målningar. 

X: De här bilderna är förvridna och speglar inte en riktig verklighet utan en inre känsla. 

Vi ska titta på en filmatisering av Kafka. Kafka var byråkrat i Prag. Han skrev också 

berättelser.  

(Läraren googlar fram bilder på Kafka. IAT fylls av svartvita fotografier av Kafka.) 

X: Innan filmen ska vi läsa ”En liten falbel”. (Läraren läser fabeln högt. Fotografier på 

Kafka fyller hela IAT)… Vad handlar den om? 

E: Inget svar, (eleverna sitter tysta och tittar på läraren och IAT.) 

X: Musen, nej detta är en påhittad verklighet om livet. Ja ni har ju bildbevis på hur trist 

han hade det.  (Läraren pekar mot IAT. Flertal elever ler. ) 

X: Processen är ett centralt verk … Litteraturhistorien visar som jag berättade med 

Heliga Birgittas uppenbarelser … då var en stark gudscentrering i samhället och det 
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mattas genom historien av… man förstör verkligheten och vad är då meningen med 

livet? Albert Camus var en författare som skrev om meningen med livet. Han påstod att 

Sisyfos var lycklig. För han hade en mening med livet.  Vet ni vem Sisyfos var? 

E: Inget svar av eleverna 

X: Vad hette artisten där golvet på läktaren rasade in och flera blev skadade? 

E: Aviici 

X: Vad heter låten med kontoristen som dansar på borden? 

E: Levels 

(Läraren har fått upp Youtube på IAT och söker på ”Avicii Levels”.) 

X: Ni kommer förstå strax vad jag vill ha fram. Och sätter på musikvideon. 

(Elevernas uppmärksamhet är riktad mot IAT och musikvideon, några diggar i takt med 

musiken. De neutrala ansiktsuttrycken spricker upp i leenden. I videon bryter 

kontoristen upp från sin trista kontorstillvaro genom att dansa loss på borden och kastar 

omkring saker och måla på väggar. Han blir zappad med en elpistol av en vakt. Efter 

1:22 minuter i videon, börjar kontoristen putta på en stor sten i en kulissliknande värld, 

som ett straff för att han brutit rådande konventioner. Läraren pausar videon.) 

X: Sysifos blev i den grekiska mytologin dömd till att för evigt putta upp en sten för en 

backe, när den var uppe rullade den ner igen och han fick börja om. …Camus sa att han 

var lycklig för han hade en mening med livet. Nu finns det ingen mening längre. För 

200 år sedan var allt förutbestämt av släkten och religionen. Nietzsche, filosofen sa att 

gud var död och vi fick skapa vår egen moral.  Ni kan bli vad ni vill….. …. Nu ska vi se 

en filmatisering av Kafkas ”Processen”. Det är inte en hallucination. Kafka beskriver 

hur han känner inombords….. 

20 minuter av den andra lektionen och hela den tredje lektionen ser eleverna vila IAT på 

en filmatisering av Kafkas ”processen”.  

 

4.3.1 Analys av lektion C 
 

Här följer de interaktionsmönster som blivit synliga i analys av observerat material. 

Dessa interaktionsmönster avser tre lektioner i litteraturhistoria.  

 

Lärare – elev 

Interaktionen via lärare - elev sker inledningsvis på den första lektionen. Då har läraren 

har en lång introduktion i dialog med eleverna om 90 – talismen, romantiken i Sverige. 

Han jämför romantiken med realismen som de precis avslutat. Efter filmen betonar 

läraren åter igen skillnaderna mellan ismerna. (Här börjar ett moment läsning av 

litteratur som jag ej tar med i analysen) Interaktionsmönstret lärare – elev uppstår även 

kort i början och slutet på lektion 3. I början på lektion protesterar eleverna milt mot den 

tråkiga filmen.  

 

Lärare – IAT 

Läraren tar upp webbläsaren, söker fram youtube.se skriver in ”tomten rydberg” i 

sökfältet. Han slår på IAT via fjärrkontrollen och sätter på filmen. Han tittar på filmen. 

Samma interaktionsmönster uppstår i lektion 2 och 3 då läraren sätter på en längre DVD 

film. Den filmen visas under tre lektioner varav den sista var jag ej närvarande på. 

 

IAT - Elev 

Interaktion flyttas sedan till IAT - elev. Eleverna tittar på filmen som skapar en behaglig 

stämning i klassrummet. Eleverna halvligger över bänkarna och tittar på sagan. 
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Samma interaktionsmönster skapas på lektion 2 och 3 då de ser på en film som sträcker 

sig över tre lektioner. På lektion 2 tittar eleverna 20 minuter på filmen och visar ingen 

större reaktion. På lektion 3 då halvligger eleverna med över bänkarna men i detta fall 

tittar någon bort. Flera egna medier har kommit fram.  

 

       Lärare 

 

 

IAT           elev 

På lektion två i litteraturhistoria består den större delen av lektionen, 40 minuter av det 

kombinerade interaktionsmönstret. Läraren föreläser för eleverna samtidigt som han 

frågar dem om svar i kombination till still bilder och rörliga bilder.  

 

4.1.3.1 Tolkning av lektion C 
 

IAT multimodala möjligheter i klassrumsundervisning 
 

Läraren använder IAT på genom att visa flertal varianter av bilder. Under dessa tre 

lektioner använder han person fotografier, målningar, musikvideos, film, dikter i text, 

filmatisering av dikt. Detta i kombination med egen fysisk gestaltning.  

 

På lektion två föreläser han för eleverna med förstärkning av bilder från IAT som han 

växlar samtidigt som han kommunicerar sitt budskap. När han ska beskriva Sisyfos tar 

han hjälp av eleverna som inte kan svara på frågor om novellen  ”en liten fabel” men 

mycket väl vet vem artisten Aviici är. Genom att spela musikvideon till ”Levels” på 

IAT kan läraren ta hjälp av musikvideons gestaltande av Sisyfos och förklara vad han 

menar och relatera till något eleverna känner till. Den snabba genvägen till internet via 

ITA skapar multimodala möjligheter att framställa undervisningen i klassrummet. 

Läraren använder internet, ungdomarnas kunskap och erfarenheter, sin kropp till 

gestaltning kombinerat till det IAT projicerar i form av bilder, filmklipp och film. 

 

IAT som fysisk artefakt 
 

Läraren använder IAT som för att projicera material från datorn.  Han använder också 

IAT som en stor filmskärm. Då startar han IAT med en fjärrkontroll och sätter därefter 

på filmen. IAT är en fysisk artefakt, ett föremål som används som en 

datorskärm/filmskärm. 

 

IAT som medierande intellektuell artefakt 

 

Läraren använder redskapet IAT genom att öppna upp en virtuell värld för att snabbt 

och enkelt konkretisera och ge bilder till det han verbaliserar. På detta sätt använder 

läraren IAT och den virtuella världen genom att dynamiskt presentera litteraturhistoria, 

författare och konstnärer som hör till en epok.  Eleverna tittar på en filmatisering via 

youtube.se som gestaltar dikten som läses. Eleverna ser en längre film som sträcker sig 

över fler lektioner som uttrycker känslotillstånd som epoken romantiken är känd för att 

göra. Läraren förstärker sina resonemang om romantikens anda med att genom IAT visa 

på bilder och filmer som gestaltar det han uttrycker.  IAT är en medierande intellektuell 

artefakt som visualiserar litteraturhistorians strömningar och tidsanda för eleverna som 
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får använda sitt kognitiva redskap där riktad uppmärksamhet räknas till de högre 

psykologiska processerna. 

 

4.1.4 Beskrivning av lektion D 
  

Här behandlas ett lektionstillfälle i källkritik i år 9. Läraren inleder med att härleda till 

arbetet de gjort om lögner i år 7 och förklara konspirationer som så stora att de förklarar 

världen på ett nytt sätt. Läraren har en dialog med klassen om konspirationer. Därefter 

får eleverna via IAT se en dokumentär om en konspiration. Eleverna får därefter 

strukturera upp hur man kan bevisa att något skett. Vad dokumentärens författare 

använde för bevis för att styrka sina fakta och därefter får eleverna rangordna 

trovärdigheten i bevisen. Därefter använder läraren IAT till att söka upp information om 

filmen och via internet får de information om att hela filmen är en bluff i avseende att 

visa hur lätt det är att luras. 

 

E(a): Jag viste det, att det inte va sant, farmor va där… 

E(b): jag trodde att det var sant.  

E(c): Jag med… (Eleverna börjar prata kors och tvärs i klassrummet.) 

X: De ville pröva TV teknikens manipulativa förmåga, få människor att tänka…..  Tänk 

om någon vill lura er på riktigt. Det är viktigt att kolla källan …..  Men vad hade de för 

bevis i filmen på att fotbolls-VM var en bluff? Hur trovärdiga är de? 

Läraren låter eleverna rangordna bevisen efter trovärdighet. 

 

4.4.1 Analys av lektion D 
 
Här följer de interaktionsmönster som blivit synliga i analys av observerat material. 

 

Lärare – elev 

Interaktionsmönstret lärare – elev uppstår vid tre tillfällen under denna lektion. Först i 

diskussionen om kända konspirationsteorier. Läraren inleder med förslag men låter 

sedan eleverna föra samtalet genom att ge förslag på konspirationer. Därefter 

presenterar läraren filmen som de ska se. Interaktionsmönstret uppstår igen efter filmen 

då de tillsammans plockar fram de påstådda bevisen i filmen samt diskuterar hur man 

kan veta ifall något är sant. Slutligen uppstår interaktionsmönstret igen efter att bluffen 

avslöjats och eleverna får rangordna trovärdigheten i bevisen de hittat. 

 

Lärare - IAT 

Interaktionsmönstret lärare – IAT uppstår när läraren stoppar in på filmen som han har 

på DVD i datorn och därefter sätter på IAT. Interaktionsmönstret uppstår igen efter 

diskussionen med klassen då han via IAT går in på internet och söker upp källan till den 

filmen som han visat.  

 

     Lärare 

 

 

IAT           elev 

Interaktionsmönstret uppstår när läraren sökt upp information om filmen. Han läser 

innantill från skärmen att filmen är en konspiration i syfte att visa hur lätt man kan 

manipulera människor med dokumentärer och via TV. 
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IAT- elev 

Interaktionsmönstret uppstår när eleverna är fokuserade på IAT och tittar på filmen som 

handlar om att fotbollsVM 1958 aldrig ägt rum i Sverige. 

 

Elev - elev 
Interaktionsmönstret uppstår efter att läraren avslöjat att filmen är en bluff. Hela klassen 

börjar prata sinsemellan.  

 
4.1.4.1 Tolkning av studie D 
 

IAT som fysisk artefakt 
 

Läraren använder IAT för att projicera material från datorn. Läraren stoppar i en DVD i 

datorn sätter filmen på paus. Därefter sätter han på IAT med en fjärrkontroll. När allt är 

klart startar han filmen. IAT är ett stumt föremål, en fysisk artefakt. 

 

IAT som en medierande intellektuell artefakt 
 

Läraren använder redskapet IAT genom att visa eleverna en dokumentär i avseende att 

visa dem hur lätt det är att bli lurad av film. Eleverna ser en dokumentärfilm och får ta 

ställning till vad de tror är sant. Han använder sedan IAT för att söka efter information 

om filmen och läser innantill vad det står på skärmen. Eleverna och blir varse om att de 

blivit lurade genom hela filmen då läraren presenterar dem informationen att filmen 

gjorts i syfte att visa hur lätt det är att bli manipulerad via media. Upplevelsen berör de 

kognitiva redskapen och de högre psykologiska processerna på ett mer avancerat plan. 

IAT är en medierande intellektuell artefakt som visualiserar manipulation genom en 

konspiration där eleverna får använda sitt kognitiva redskap, där logiska samband 

räknas till de högre psykologiska processerna, för att utreda om detta är sant eller inte.  

4.2 Till vad och varför använder läraren IAT i 

undervisningen?  

I det här kapitlet kommer först lektionen att beskrivas. Därefter analyseras observerat 

material och intervjun med läraren kopplat till centrala teoretiska begrepp i frågorna vad 

och varför. Vad gäller frågan vad, beskrivs på vad för sätt IAT nyttjas. Då läraren inte 

använder mjukvaruprogrammet till IAT, behandlar vad frågan även använt material. För 

att kunna besvara frågan varför, finner jag det relevant att svara på varför inte för att 

kunna motivera varför. Resultatet bygger på fyra observationsområden som benämns 

som lektion A, B, C och D.  

 

4.2.1 Beskrivning av lektion A 
 

År 7 arbetar med begreppet lögn i Svenska. På den här lektionen arbetar läraren med 

den ”vita lögnen”. Klassen tittar på en novellfilm.  Vid detta lektionstillfälle använder 

läraren sig av en tecknad humoristisk samhällskritisk tv-serie som går på tv i realtid 

vilket ger en klar koppling till en samhällelig kontext i elevernas vardag utanför skolan. 

Filmen handlar om vad det kan leda till att säga sanningen eller att ljuga och vad det kan 

leda till för konsekvenser.  
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X: Ibland lönar det sig att tala sanning … eller så lönar en vit lögn sig. Vi ska se på en 

novellfilm .. 21 minuter lång … som handlar om besvärligheter han får för att han talar 

sanning…  

Läraren vevar ned mörkläggningsgardinerna och slår på IAT, eleverna sätter sig under 

tiden så att de ser bättre. Novellfilmen har läraren på DVD. Den är 21 minuter. När 

filmen tar slut stänger läraren av IAT. 

X: Vad var det som hände? Vad var tricket med att han stod och gapa och skrek i slutet. 

E: Han visste att de ljög 

X: Vilka var det? 

E: OJ Simpson 

X: OJ Simpson, å vem var det? 

E: Han blev inte dömd. De tror han mörda sin tjej 

X: Just det… Han blev frikänd från mord då mediekarusellen runt rättegången … 

 

Därefter får eleverna tre frågor som se ska skriva om, de får välja vilken de vill skriva 

om själva.  

 

X: Nu ska ni skriva och jag har skrivit upp några frågor på tavlan. Välj en av dem. 

Förklara när är det bättre med en vit lögn än att tala sanning … ge exempel och förklara 

varför…. Eller skriv en berättelse om när en vit lögn leder till elände … eller skriv en 

berättelse om när en vit lögn gör att allt blir mycket bättre. 

E(a): Vilken ska jag skriva? 

X: Skriv den där du tycker att du vet mest (läraren går sedan runt i klassrummet och 

svarar på frågor). 

 

4.2.1.1 Analys av lektion A 
 
Till vad använder läraren IAT i undervisningen?  
 
IAT används som en fysisk artefakt att visa DVD film. IAT nyttjades till att gestalta vita 

lögners konsekvenser genom TV serien ”Southpark – Butters very own episode”.  

Läraren benämner serien som novellfilm.  

 

IAT som kommunikativa stötta  
 

Läraren rekryterar elevernas uppmärksamhet genom att presentera ämnet vit lögn. 

Därefter visar han via IAT en novellfilm, som får elevernas fulla koncentration. 

Eleverna skrattar mycket som reaktion på filmen. Här underhåller läraren elevernas 

riktning som är den kommunikativa stötta som avser att entusiasmera och upprätthålla 

motivation hos eleven.  Efter filmen får eleverna frågor på filmen, och här pekar läraren 

på detaljer i filmen och markerar kritiska moment, vilket ger struktur och fokus i 

uppgiften, och eleverna får berätta vad de har förstått av filmen utifrån det. I det sista 

momentet ger läraren eleverna en skrivuppgift där eleverna får ett val, att välja en av tre 

frågor. Frågorna är på olika nivå och med det minskar läraren graden av frihet och 

förenklar uppgiften, det vill säga ger den enkla tydliga ramar. Eleverna ges frågor som 

läraren vet att eleverna kan klara av själva och han hänvisar eleverna till deras egen 

kunskap i ämnet då de frågar om vägledning, detta ökar oberoendet till läraren och på 

detta sätt styr läraren frustration och beroendet av lärarens hjälp. Frågorna är relaterade 
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till elevernas vardag och på det sätt kopplas till ett sammanhang.  Läraren använder IAT 

som kommunikativ stötta då han underhåller elevernas riktning och upprätthåller deras 

intresse och motivation genom en humoristisk tv- serie som får dem att skratta.  

 

IAT för att definiera den proximala utvecklingszonen 
 

Genom att via IAT mediera begreppet ”vit lögn” och förenkla uppgiften genom 

visualisering och kommunikativa stöttor vägleder läraren eleven att skriva om 

begreppet. När eleven får definiera sin kunskap i ämnet, så tydliggörs elevens 

utvecklingsnivå (ZPD) och möjliggör för läraren att ge eleven nya delmål i 

begreppsutveckling. Genom att anpassa uppgiften till elevens intellektuella nivå blir 

uppgiften möjligför denna att genomföra på egen hand. 

 
Varför använder läraren IAT i undervisningen? 

 
Läraren använder IAT som en fysisk artefakt, filmskärm till DVD – spelaren i datorn.  

Han använder inte mjukvaruprogrammet med motivationen att det krånglat tillräckligt 

många gånger för ignorera.  Programmet var en onödig väg som skapade för mycket 

uppmärksamhet kring små teknikaliteter i programmet. Läraren bedömde det som 

störande och distraherande. Ett onödigt program uppger han för Word, en webbläsare 

och en bildläsare är i princip vad som behövs. Då filmen startar används IAT som en 

intellektuell artefakt genom att visa en film som gestaltar olika typer av lögners 

konsekvenser. Läraren redogör att motivet till att använda IAT och South park är för att 

novellfilmen under 22 minuter väldigt kompakt är rakt på ”målet” av det han vill visa. 

Det är även ett sätt att få in mer lättsmält material bland allt tungt material och dessutom 

är bilder bra att minnas till. Läraren tittade igenom alla säsongerna och upptäckte att 

serien behandlar samhällsproblem. Den tar upp grundläggande samhällsproblem som 

varför man är som man är mot varandra. Serien är väldigt moraliskt indignerande i 

många avseenden som passar i SO, svenska och livskunskap. Det finns en sund moral i 

botten som man kanske inte märker vid första anblicken. Han uttrycker att serien 

Family Guy, har inte samma moraliska grund och kan inte användas i undervisningen. 

Läraren skriver frågorna på whiteboard istället för på IAT, då det tagit för lång tid att 

starta mjukvaruprogrammet till IAT, samt att det varit ickekalibrerat, pennan har inte 

fungerat med mera. Det har medfört att han använder whiteboard för att det fungerar 

fortare och smidigare. Att använda IAT för att presentera skrivuppgifter och läxa är en 

onödig väg att gå. Läraren har gjort momentet till ett ritualiserat moment där de som har 

svårt att skriva ska skriva av för att träna på att skriva. Skrivuppgifterna som eleverna 

får i relation till filmen är små och ska skrivas klart på lektionen. Dels är de uppgifterna 

för att locka de som inte vill skriva att skriva som de ska få en snabb respons på och då 

vänja sig vid bedömning. De ska också märka fort att de kan påverka hans bedömning 

genom att ge lite mer. 

 

4.2.2 Beskrivning av lektion B 
 

Lektionen är gränsöverskridande i ämnena samhälle/svenska i år 9. Halva observationen 

är gjord på en samhällelektion och den andra halvan på en svensklektion. Eleverna har 

lunch emellan. Lektionen behandlar frågan, är du fri att bli den du vill med 
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utgångspunkt från Sartes och Nietzsches filosofier. Lektionen har pågått i 10 minuter. 

IAT är påslagen i bakgrunden. 

 

X: … men först Sartre… han sa… lev ditt liv till fullo… jamsa inte med… utveckla de 

du har till de bästa …förädla ditt medvetande till fullo … Vem är jag? …. Sartre som 

får vara den dåliga idag … Nietzsche höll med … INOM VISSA GRÄNSER …  för 

vad gäller för en kungason/en bondson? 

(Läraren googlar på Sartre och tar fram bilder på IAT. Skärmen fylls av bilder och 

läraren klickar på en som förstoras över skärmen.) 

X: I praktiken, det här är ett problem i modern bild med projektet jag. Kan Sartre bli 

nästa top model 2012, finns det inga begränsningar … (Klassen skrattar då Sartre har en 

grav skelning) 

X: Båda extremer har för - och nackdelar. Vi ska se en novellfilm om vem man är… hur 

förverkligar man det … eller kan man de? 

Vi ser en novellfilm på IAT som behandlar skönhetsoperationers kosmetiska verkan. 

 

På svensklektionen får eleverna sju frågor att skriva om i ämnet.  

X: Vilken är sensmoralen i avsnittet, vart vill de komma …. Vilken är den 

moraliska/extensiella frågan det handlar om …. Finns det något problem med Sartres 

människosyn, att alla kan bli precis allt, att vi föds som tomma blad vi själva kan fylla 

med det vi vill …. Finns det problem med den ursprungliga människosynen, att den du 

skulle bli i princip var förutbestämt …. Vilka begränsningar finns det för dig att bli 

precis den du vill …. Vad är det förutom din vilja som format ditt liv, den du är och den 

du vill bli …. 

E(a): jag vet inte var jag ska börja, ska jag skriva alla 

X: … man väljer först den fråga man är smartast i … sen näst smartast … det är olika 

ingångar… ni får se var det rör sig mest i hjärnan på er… 

Skrivdelen är 30 minuter men läraren förlänger den med 10 minuter då eleverna inte vill 

sluta skriva. 

 

4.2.2.1 Analys av lektion B 
 
Till vad använder läraren IAT i undervisningen? 
 
IAT brukas som en fysisk artefakt för att visa DVD film. IAT används till ett avsnitt av 

TV -serien ”Southpark – Mr Garrison gets a new vagina” i undervisningen. Avsnittet 

behandlar könsbyte, fördomar, drömmar, skönhetsoperationer och de inneboende 

förkroppsligade begränsning och möjligheter som människor har. 

 

IAT som kommunikativ stötta  
 

Läraren rekryterar elevernas uppmärksamhet genom att presentera två filosofer som han 

visar fotografier på, via IAT. Filosoferna ställer han mot varandra, och använder sig av 

fotografiet av Sartre för att peka på det motsägande i hans filosofi. Därefter visar han en 

novellfilm, som får elevernas fulla koncentration. Eleverna skrattar mycket som 

reaktion på filmen. Här underhåller läraren elevernas riktning som är den 

kommunikativa stötta som avser att entusiasmera och upprätthålla motivation hos 

eleven.  Efter filmen får eleverna frågor på filmen, och här pekar läraren på detaljer i 

filmen och markerar kritiska moment, som ger uppgiften struktur, och eleverna får 
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berätta vad de har förstått av filmen utifrån det. I det sista momentet ger läraren eleverna 

en skrivuppgift där eleverna får sex frågor att skriva om. Frågorna har olika 

ingångspunkter med det minskar läraren graden av frihet och förenklar uppgiften, så att 

alla kan hitta en ingång, det vill säga ger den enkla tydliga ramar. Eleverna ges frågor 

som läraren vet att eleverna kan klara av själva och han hänvisar eleverna till deras egen 

kunskap i ämnet då de frågar om vägledning. Detta ökar oberoendet till läraren och på 

detta sätt styr läraren frustration och beroendet av handledarens hjälp. Frågorna är 

relaterade till elevernas vardag och på det sätt kopplas till ett sammanhang. Läraren 

använder IAT som kommunikativ stötta då han underhåller elevernas riktning och 

upprätthåller deras intresse och motivation genom en humoristisk tv- serie som får dem 

att skratta.  

 

IAT som redskap för att stimulera utveckling i den proximala 

utvecklingszonen  
 

I slutet av år 9 gör läraren en check för att se att eleverna har skrivit sina tidigare arbeten 

själv och att eleverna ligger på den intellektuella nivå som de utgett sig för att göra. 

Skrivuppgifterna mer utmanande, frågorna har nått en mer avancerad nivå och ställer 

högre krav på eleverna. Läraren beskriver att eleverna ” … de ska få en skrivuppgift för 

att hjälpa dem att tänka för då har de blivit så stora … ett sätt att tänka, att svara på 

kluriga frågor”. Samtal sker eleverna emellan i skrivandet och läraren blir aktivt frågad 

om vägledning. Genom att ge eleverna en uppgift på en avancerad nivå, men medierad 

genom ett lättsmält media via IAT avdramatiseras svårigheten och uppgiften blir möjlig 

att genomföra med hjälp av läraren, klasskamrater och av några elever på egen hand. 

Genom att vägleda eleven att skriva om det ämne den känner sig smartast i, att definiera 

och resonera kring ämnet, stimulerar läraren eleven att vidga sin proximala 

utvecklingszon. 

 

Varför använder läraren IAT i undervisningen? 
 
Först använder läraren IAT som en fysisk artefakt, som en datorskärm och visar 

fotografier på filosofer via google.se. Han försöker använda pennan till IAT för att byta 

bild via skärmen men den fungerar inte, så han använder datormusen istället. Han 

använder IAT för att ge eleverna en bild av vilka han talar om och visualisera hur den 

aktuella filosofin är motsägelsefull. Därefter använder läraren IAT som filmskärm till 

DVD – spelaren i datorn. Då filmen startar används IAT som en intellektuell artefakt 

genom att visa en film som gestaltar den fria viljans konsekvenser. Han använder inte 

mjukvaruprogrammet med motivationen att det krånglat tillräckligt många gånger för 

ignorera. Programmet var en onödig väg som skapade för mycket uppmärksamhet kring 

små teknikaliteter i programmet. Läraren bedömde det som störande och distraherande. 

Ett onödigt program uppger han, för Word, webbläsare och en bildläsare är i princip vad 

som behövs. Läraren redogör att motivet till att använda IAT och South park är för att 

novellfilmen under 22 minuter väldigt kompakt är rakt på ”målet” av det han vill visa. 

Det är även ett sätt att få in mer lättsmält material bland allt tungt material och dessutom 

är bilder bra att minnas till. Läraren tittade igenom alla säsongerna och upptäckte att 

serien behandlar samhällsproblem. Den tar upp grundläggande samhällsproblem som 

varför man är som man är mot varandra. Serien är väldigt moraliskt indignerande i 

många avseenden som passar i SO, svenska och livskunskap. Det finns en sund moral i 

botten som man kanske inte märker vid första anblicken. Han uttrycker att serien 

Family Guy, har inte samma moraliska grund och kan inte användas i undervisningen. 
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Läraren skriver frågorna på whiteboard istället för på IAT, då det tagit för lång tid att 

starta programmet, varit ickekalibrerat, pennan har inte fungerat med mera. Det har 

medfört att han använder whiteboard för att det fungerar fortare och smidigare. Läraren 

har gjort momentet till ett ritualiserat moment där de som har svårt att skriva ska skriva 

av för att träna på att skriva.  

 

4.2.3 Beskrivning av lektion C 
 

Här behandlas tre lektionstillfällen i svenska i år 9. Ämnet är litteraturhistoria. 

Undervisningen lämnar realismen för romantikens epok. Läraren använder många olika 

varianter av material via IAT i sin undervisning. Vi ser på musikvideos och filmklipp 

från youtube, bilder på författare och konstnärer samt bilder på deras verk via IAT. 

Detta är varvat med läsning av kortare texter. Momenten med läsning, som inte 

inbegriper användning av IAT kommer inte att analyseras.  

 

På första lektionen använder läraren IAT till att gestalta romantikens vurmande för 

sagor och myter. Det har gått 15 minuter av lektionen.  

X: … Nu ska vi se på …  En vintersaga … en filmatisering av Viktor Rydbergs 

tomten…. Romantiken är en tid då samhället har börjat industrialiseras. Många arbetare 

på landet flyttar in till staden för att få jobb …  Till skillnad från realismen som tilltalar 

intellektet skapades nu konst som talar till känslorna …. Det skrevs dikter och sagor för 

folk som flyttat till staden. … Läskunnigheten hade ökat å dikterna trycktes i 

massupplagor. … De handlade om gammeldags tomtar, sagoväsen från gårdarna. Man 

skrev poesi som betydde något för de som flyttat in till staden…. 

(Läraren går fram till fönstret, vevar ner rullgardinerna. Går fram till datorn, tar upp 

internet. Aktiverar IAT och söker fram Youtube.se och skriver in ”tomten rydberg” i 

sökfältet. Vi tittar på filmen via IAT och två youtube klipp. Eleverna tittar på filmen, 

några lägger sig vilande mot bänkarna, några lutar sig tillbaka. Filmen tar slut. Läraren 

stänger av filmen, IAT och tar upp rullgardinen. Eleverna sätter sig på sina platser.) 

X: Romantiken samtalar med känslorna till skillnad från realismen som talar till 

Intellektet…. 

 

På den andra lektionen är IAT påslagen och läraren söker fram Per Lagerkvist dikt 

”Ångest” på google.se och vänder sig till klassen. Han läser högt dikten för klassen 

samtidigt som den är projicerad på IAT. 

X: … Vi kan ju förstå att han inte mår nått vidare … Den verkligheten finns inte, som 

han pratar om. Om jag sträcker mig upp så kan jag inte riva mina händer på molnen 

(Läraren gestaltar detta med kroppen). Här finns inga moln jag kan riva mig blodig på. 

Den här verkligheten finns inte men på 1900- talet får författarna friheten att uttrycka 

nya verkligheter för att beskriva det inre. 

X: ….Den här verkligheten finns inte men på 1900- talet får författarna friheten att 

uttrycka nya verkligheter för att beskriva det inre. Detta gjorde även Salvador Dali. 

Läraren använder IAT att söka efter Salvador Dali på google.se och klickar fram bilder 

på hans målningar. 

X: De här bilderna är förvridna och speglar inte en riktig verklighet utan en inre känsla. 

Vi ska titta på en filmatisering av Kafka. Kafka var byråkrat i Prag. Han skrev också 

berättelser.  

(Läraren googlar fram bilder på Kafka. IAT fylls av svartvita fotografier av Kafka.) 
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X: Innan filmen ska vi läsa ”En liten falbel”. (Läraren läser fabeln högt. Fotografier på 

Kafka fyller hela IAT)… Vad handlar den om? 

E: Inget svar, (eleverna sitter tysta och tittar på läraren och IAT.) 

X: Musen, nej detta är en påhittad verklighet om livet. Ja ni har ju bildbevis på hur trist 

han hade det.  (Läraren pekar mot IAT. Flertal elever ler. ) 

X: Processen är ett centralt verk … Litteraturhistorien visar som jag berättade med 

Heliga Birgittas uppenbarelser … då var en stark gudscentrering i samhället och det 

mattas genom historien av… man förstör verkligheten och vad är då meningen med 

livet? Albert Camus var en författare som skrev om meningen med livet. Han påstod att 

Sisyfos var lycklig. För han hade en mening med livet.  Vet ni vem Sisyfos var? 

E: Inget svar av eleverna 

X: Vad hette artisten där golvet på läktaren rasade in och flera blev skadade? 

E: Aviici 

X: vad heter låten med kontoristen som dansar på borden? 

E: Levels 

(Läraren har fått upp Youtube på IAT och söker på ”Avicii Levels”.) 

X: Ni kommer förstå strax vad jag vill ha fram. Och sätter på musikvideon. 

(Elevernas uppmärksamhet är riktad mot IAT och musikvideon, några diggar i takt med 

musiken. De neutrala ansiktsuttrycken spricker upp i leenden. I videon bryter 

kontoristen upp från sin trista kontorstillvaro genom att dansa loss på borden och kastar 

omkring saker och måla på väggar. Han blir zappad med en elpistol av en vakt. Efter 

1:22 minuter i videon, börjar kontoristen putta på en stor sten i en kulissliknande värld, 

som ett straff för att han brutit rådande konventioner. Läraren pausar videon.) 

X: Sysifos blev i den grekiska mytologin dömd till att för evigt putta upp en sten för en 

backe, när den var uppe rullade den ner igen och han fick börja om. …Camus sa att han 

var lycklig för han hade en mening med livet. Nu finns det ingen mening längre. För 

200 år sedan var allt förutbestämt av släkten och religionen. Nietzsche, filosofen sa att 

gud var död och vi fick skapa vår egen moral.  Ni kan bli vad ni vill….. …. Nu ska vi se 

en filmatisering av Kafkas ”Processen”. Det är inte en hallucination. Kafka beskriver 

hur han känner inombords….. 

20 minuter av den andra lektionen och hela den tredje lektionen ser eleverna vila IAT på 

en filmatisering av Kafkas ”processen”.  

  

4.2.3.1 Analys av lektion C 
 
Till vad använder läraren IAT i undervisningen? 
 
Läraren använder IAT som en fysisk artefakt. I ett multimodalt upplägg medieras 

litteraturhistorians typiska kännetecken. På IAT ser klassen på filmklipp från 

youtube.se, som Viktor Rydbergs dikt ”Tomten” i en intermedialtransformation 

”Tomten, en vintersaga” uppläst av Hilda Borg filmatiserat av svensk filmindustri och 

musikvideo, Aviicis ”Levels” för att beskriva Sisyfos. Vidare bilder på författare och 

konstnärer som Kafka, Monet, Salvador Dali och Van Gogh samt bilder på deras 

konstverk via google.se. Per Lagerqvists dikt ”ångest” projiceras på IAT och läses högt 

av läraren för klassen. Kafkas ”Processen” visas via datorns DVD - spelare. Detta är 

varvat med läsning av kortare texter av Selma Lagerlöf, Kafka och samhällshistoria. 

Den senare läsningen inbegriper inte användning av IAT. 
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IAT för att stimulera utveckling i den proximala utvecklings-

zonen  
 

Vad gäller litteraturhistoria är det en viktig del av den kultur vi lever i. En kultur som 

har skapats av människor genom tid varpå litteraturen beskriver var den kultur vi lever i, 

har kommit ifrån och hur den utvecklats. Läraren gör inga djupare analyser av de 

litterära verken utan låter dem mer översköljas av dem via IAT. Genom att låta eleverna 

ta del av litteraturen skapas en förkunskap för litteraturhistorian som de kommer att 

möta på en betydligt mer avancerad nivå på gymnasiet. Läraren erbjuder dem en 

kunskapsbas genom att använda IAT som förmedlande länk. Genom kortfilm, stillbilder 

och långfilm förenklas litteraturhistoriska verk så att de passar år 9.  

 

Varför använder läraren IAT i undervisningen? 
 

Läraren använder IAT som en fysisk artefakt, som en förstorad datorskärm som 

projicerar material via webbläsaren och internet som visualiserar tidsepokens författare 

och konstnärer med fotografier och bilder. Till detta kommer projicering av en dikt som 

läraren läser högt från skärmen för klassen, hämtad från sökmotoren google.se. Han 

kombinerar läsningen med fysisk gestaltning. Läraren använder också internetsajten, 

youtube.se för att visa kortfilm för att gestalta romantikens litterära anda och en 

musikvideo för att förklara en grekisk myt som var ett stickspår. Sist använder läraren 

IAT som filmskärm till datorns DVD - spelare. Läraren ger eleverna en tydlig 

utvecklingslinje, hur människan eller västerlandets tänkande har utvecklats med 

sekularisering i relation till existentiella frågor för det utsätter dem för frågor som de 

behöver fundera kring som moderna människor. Läraren skriver utvecklingslinjen och 

stödord på whiteboard istället för på IAT med motivationen att det har varit för mycket 

problem med mjukvaran till IAT. Det har tagit för lång tid att starta programmet, varit 

ickekalibrerat, pennan har inte fungerat med mera. Det har medfört att han använder 

whiteboard för att det fungerar fortare och smidigare.  

 

Multimodalitet som redskap för lärande 
 

Momentet med litteraturhistoria har ett stort utbud av olika modus. Här blandar läraren 

undervisning med IAT genom fotografier, DVD film, projicerade dikter, filmklipp och 

musikvideos med reell läsning av artefakten bok, noveller med mera. Läraren använder 

redskapet IAT för att eleverna ska få paus och variation i läsandet ”… för att läsa och 

skriva är ganska trögt och för att inte trötta ut dem kan det vara bra med lite rörliga 

bilder.”  Läraren uppger att litteraturmomentet har varit svårt att få bra. Det är svårt då 

eleverna inte riktigt har vant sig vid att det finns litteratur. Då är det inte så lätt att 

presentera gammal litteratur. Han ger dem en tydlig utvecklingslinje varvat med små 

läsbara exempel och på IAT varvar läraren med rörliga bilder för att de ska få paus i 

läsandet. För det är ganska trögt att läsa och då är rörliga bilder bra för att ge eleverna 

paus. Det är lite roligt för dem med. Läraren hade råkat se Sysifos i en musikvideo av 

Aviici och det passade bra även fast det var lite långsökt. Men man får en positiv känsla 

av musiken och så ser man att Sisyfos inte bara dyker upp i litteratur historien utan till 

och med i en Aviici video. Läraren uppger att han använder olika modaliteter för att 

skapa en reaktion. Han uttrycker att modaliteten i upplägget passar bra för elever med 

olika diagnoser. De korta sekvenserna är som klippt och skurna för de elever som har 

problem att koncentrera sig under längre stunder.”Ja, det är för att skapa reaktion. 

Enkelt – svårt; kort – lång; rörligt – stilla och lyssna – prata – läsa som en … som en 
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Shakespeare pjäs. Där blandas ju allt också huller om buller … det kallas att jobba med 

olika modus och det är bra för barn med diagnoser. Det är lättare för dem att hänga 

med genom att jobba med olika modus och med små tydliga avgränsade uppgifter … 

med jämna mellanrum så dyker det upp moment som är som klippta och skurna också 

för dem.” De multimodala variationerna IAT erbjuder en lärare att använda i 

undervisningen främjar lärande för en bredare undervisningsgrupp.  

 

4.2.4 Beskrivning av lektion D 
  

Här behandlas ett lektionstillfälle i källkritik i år 9. Läraren inleder lektionen med att 

härleda till arbetet de gjort om lögner i år 7 och förklara konspirationer som så stora 

lögner att de förklarar världen på ett nytt sätt. Läraren har en dialog med klassen om 

konspirationer. Därefter får eleverna via IAT se en dokumentär om en konspiration. 

Efteråt får eleverna strukturera upp hur man kan bevisa att något skett. Vad 

dokumentärens författare använde för bevis för att styrka sina fakta. Sedan diskuterar de 

hur man kan veta att något har hänt/skett. Därefter använder läraren IAT till att söka upp 

information om filmen och via internet får de information om att hela filmen är en bluff 

i avseende att visa hur lätt det är att luras. 

E(a): Jag viste det, att det inte va sant, farmor va där… 

E(b): jag trodde att det var sant.  

E(c): Jag med… (Eleverna börjar prata kors och tvärs i klassrummet.) 

X: De ville pröva TV teknikens manipulativa förmåga, få människor att tänka…..  Tänk 

om någon vill lura er på riktigt. Det är viktigt att kolla källan …..  Men vad hade de för 

bevis i filmen på att fotbolls-VM var en bluff? Hur trovärdiga är de? 

Läraren låter eleverna rangordna bevisen efter trovärdighet. 

 

4.2.4.1 Analys av Lektion D 

 
Till vad använder läraren IAT i undervisningen? 
 
IAT används som en fysisk artefakt. På IAT visar läraren en dokumentär som heter 

Konspiration 58, av Johan Löfstedt. Filmen är en komedi, en fabricerad 

konspirationsteori i syfte att visa hur lätt det är att manipuleras av media. Läraren 

använder datorns webbläsare och internetsajten wikipedia.se för att söka fakta om 

filmens trovärdighet. 
 

IAT för att stimulera utveckling i den proximala utvecklings-

zonen  
 

Under denna lektion visar läraren via IAT, hur lätt det är att bli vilseledd av media. 

Genom att successivt låta eleverna undersöka bevisen i filmen för att sedan avslöja 

bluffen blir fler av eleverna varse om hur lätt de blir manipulerade av filmen. Läraren 

vägleder eleverna genom processen genom hjälpa eleverna att hitta bevisen och därefter 

randordna dem. Läraren låter eleverna samarbeta samtidigt som han visar dem i 

handling hur de kan strukturera sökandet efter bevis och trovärdighet samt söka källan 

till fakta. Genom att låta eleverna arbeta gemensamt får hela klassen ta del av de som 

har förmågan att analysera filmens kunskaper.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_L%C3%B6fstedt
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IAT som kommunikativ stötta 
 

Här rekryterar läraren elevernas intresse genom att ta upp deras erfarenheter av 

konspirationsteorier inledningsvis. Underhåll av riktning hålls med IAT och filmen. En 

viss osäkerhet och spänning smyger sig in i ovissheten om ifall de fakta filmen 

presenterar är sanna eller inte. Läraren markera kritiska moment tillsammans med 

eleverna på whiteboard och rangordnar bevisen som tas upp i filmen. Genom 

demonstration visar han på IAT hur han söker efter filmens källa och bevisar för 

klassen att det är en bluff. Genom frustrations kontroll värderas inte att eleverna luras 

eller har haft fel och ”tappar ansiktet” det är istället en utvecklande del av 

undervisningen.  Läraren demonstrerar på whiteboard hur man kan rangordna fakta då 

han tillsammans med eleverna rangordnar trovärdigheten på bevisen. Läraren använder 

IAT som kommunikativ stötta i avseende underhåll av riktning och demonstration av 

källsökning. 

 

Varför använder läraren IAT i undervisningen? 
 

Läraren använder IAT som fysisk artefakt, som filmskärm till datorns DVD – spelare. 

Han använder även IAT som en datorskärm med datorns webbläsare och internetsajten 

wikipedia.se. Läraren uttrycker att han använder IAT och filmen Konspiration 58 för att 

den är jättelistig och visar hur lätt det är att luras när man gör ett program om historia. 

Filmen ger eleverna en ”skojig” känsla då de inser att de blivit lurade. Det kan säkert 

vara gynnsamt på ett djupare plan men man kan också ”bara ta det för att det är en kul 

grej, oj så lurade vi blev, just känslan att erkänna att man låtit sig luras, bli lurad är väl 

alltid utvecklande.” Filmen ger uppsåt till en känslomässig reaktion som eleverna får 

hjälp att koppla till ett intellektuellt resonemang. Filmen blir på så sätt en intellektuell 

artefakt som via IAT, den fysiska artefakten, medierar lärande. Wikipedia använder 

läraren med motiveringen att sajten är ett blixtsnabbt sätt att få reda på saker på den 

vardagliga nivån med uppfattningar som delas av miljarder. Wikipedia känns fräschare 

att använda än vanligt skolmaterial som oftast har en ideologisk färgning åt ett håll. 

Sverige är ett litet land och då kan man bjuda på annat material som också är 

ideologisktfärgat, men det ger fler perspektiv. Sen är allfartsvägarna på wikipedia 

självrensande då de trafikeras av många. Läraren skriver på whiteboard vad gäller att 

rangordna bevisen, istället för på IAT med motivationen att det har varit för mycket 

problem med mjukvaran till IAT. Det har tagit för lång tid att starta programmet, varit 

ickekalibrerat, pennan har inte fungerat med mera. Det har medfört att han använder 

whiteboard för att det fungerar fortare och smidigare. Att använda IAT för att presentera 

bevisen och rangordna dem är en onödig väg att gå. Läraren har gjort skriv momentet 

till ett ritualiserat moment där de som har svårt att skriva ska skriva av, för att träna på 

att skriva. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet gällande båda frågorna. 

 

Vad gäller interaktionsmönster som uppstår i klassrummen har olika 

interaktionsmönster blivit synliga. Interaktionsmönstren har varierat på lektionerna 

beroende på det pedagogiska upplägget. Tydligt i min undersökning är att när IAT 

används så har den elevernas fokus. Det mönster som minst uppkommit har varit elev – 

elev interaktion, dock har undervisningsupplägget i lektion A och B har varit fokuserat 

på individuellt skrivande. Mönstret kunde skönjas i studie B då eleverna inledningsvis 
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pratade sinsemellan efter filmen då skrivuppgiften startade. Vad gäller lektion C uppstår 

inte mönstret alls. Vad gäller lektion D är interaktionsmönstret elev - elev en del av det 

pedagogiska upplägget. Det kombinerade interaktionsmönstret är synligt i lektion B, C 

och D och IAT används för att förstärka, förklara och bevisa fakta. Läraren 

kommunicerar med eleverna genom att visa bilder och filmer och tar med elevernas 

erfarenheter i lektionsupplägget. Till störst del uppträder detta mönster i lektion C. 

  

I frågan hur ser interaktionsmönster ut i klassrummet då IAT används för lärande, har 

min tolkning av analysen synliggjort IAT som fysisk artefakt, IAT som en medierande 

intellektuell artefakt, IAT som medierande redskap för att kontextualisera lärande och 

IAT multimodala möjligheter i klassrumsundervisning. Här synliggörs den fysiska 

artefakten och dess medierande möjlighet att genom film förenkla intellektuella 

uppgifter och skapa samband till ungdomars kontext utanför skolan för och att genom 

multimodala undervisningsmetoder skapa möjligheter för lärande på ett varierat sätt 

som passar fler elever. Sammanfattningsvis skapas ett flertal olika interaktionsmönster 

då de pedagogiska uppläggen ser olika ut i de olika studierna.  Dessa 

interaktionsmönster skiftar beroende på hur läraren använder IAT i dialogen med 

eleverna. Användningen av IAT i klassrummet gynnar mötet med elevers kontext via 

val av internetsajter och material som hör till deras vardag. Användningen av IAT i 

undervisningen kombineras med pedagogiska verktyg som vägleder, definierar och 

utvecklar lärande. Användningen av IAT för lärande erbjuder flera modus att använda i 

undervisningen som passar för elever med olika behov och svårigheter.  

 

Vad gäller frågan, till vad och varför använder läraren IAT i undervisningen har 

analysen synliggjort IAT som fysisk artefakt och konkretiserat vilka sajter och vilket 

material som används på IAT och därefter har läraren intervjuats om hans motiv med 

valt material och pedagogiskt upplägg. Min analys har synliggjort IAT som 

kommunikativ stötta, IAT för att definiera den proximala utvecklingszonen, IAT för att 

stimulera utveckling i den proximala utvecklingszonen och multimodalitet som redskap 

för lärande. I lektion B, C och D används film och internet via IAT som intellektuell 

artefakt för att stimulera utveckling i den proximala utvecklingszonen. I lektion A 

definieras istället den proximala utvecklingszonen. Detta går att relatera till att i lektion 

A går eleverna i år 7 medan de i lektion B, C och D går i år 9. Detta visar att IAT kan 

användas på fler sätt i arbetet med den proximala utvecklingszonen. I lektion A och B 

synliggörs lärarens arbete med IAT som intellektuell artefakt i lärarens användning av 

kommunikativa stöttor. Lektionerna är väldigt lika varandra i pedagogiskt upplägg och 

materialet som används, TV- serien ”South park”. Dock är de intellektuella 

utmaningarna på olika nivåer vad gäller den kognitiva aspekten. IAT används i 

kategorin att underhålla elevernas riktning som är den kommunikativa stötta som avser 

att entusiasmera och upprätthålla motivation hos eleven. Det är tydligt i 

observationsschemat att eleverna har väldigt roligt. Kategorin att underhålla elevernas 

riktning syns även i lektion D. I lektion D används kategorin demonstration via IAT 

vilket inte sker i lektion A eller B. Slutsatsen är att IAT kan användas på flera sätt som 

en kommunikativ stötta i undervisningen. I lektion C synliggörs och förklaras, 

multimodalitet för lärande i en skola för alla. De olika modus som används erbjuder fler 

elever undervisningssätt som passar för dem. IAT erbjuder många kombinationer att 

arbeta med multimodalitet som att exemplifiera, gestalta och förtydliga mänsklig verbal 

och fysisk kommunikation. IAT kan även ha en motiverande effekt och skapa en god 

stämning med skratt och leenden, å andra sidan kan även motsatsen frambringas. IAT 



 

 42 

används som fysisk artefakt även då internet erbjuder ett sätt att blixtsnabbt hämta 

information som är användbar i undervisningen. 

5 Diskussion 

Här följer en diskussion av resultatet i förhållande till det aktuella forskningsläget.  Följt 

av arbetets professionsrelaterade betydelse och förslag på vidare forskning. 

Avslutningsvis reflekterar jag över forskningsprocessen. 

 
5.1 Slutsatser 
 
I mitt intresse att undersöka IAT som ett medierande redskap för lärande, har analysen 

av mina observationer visat på olika interaktionsmönster som uppstår i klassrummet 

samt vad för material läraren använder via IAT. Intervjun med läraren har gett 

kompletterande information om varför han använder IAT på det sätt han gör och 

motiverar valet av material. Interaktionsmönstren visar hur läraren vägleder eleverna i 

lärandeprocessen med hjälp av IAT. Läraren använder sig av IAT som det Säljö (2006) 

kallar för en fysisk artefakt, som en dator – och filmskärm i svenskundervisningen och 

uppger att det varit problem med mjukvaruprogrammet som hör till IAT. Det i 

kombination med att programmets funktioner tar elevernas fokus från det som är 

relevant i undervisningen har gjort att han valt att sluta använda mjukvaruprogrammet 

till IAT i svenskämnet. Detta är en intressant kontrast till Gillen, et al. (2010) 

forskningsresultat där resultatet rent tekniskt visar att IAT kan erbjuda en snabb enkel 

presentation i jämförelse med tidigare teknologi som video, att skriva på tavlan med 

mera. Läraren i mina undersökningar väljer att använda IAT istället för video och DVD. 

IAT är strategiskt monterad i klassrummet och storleken på skärmen passar bättre än att 

visa DVD – film på den TV som finns i klassrummet. Storleken på skärmen ger en 

bättre presentation vilket gör att eleverna har lättare att uppfatta det som visas. Läraren 

uttrycker att uppkopplingen till internet gör den effektiv, vad gäller att vara en 

blixtsnabb väg att hämta material från internet och använda filmsajter och spela filmer. 

Han uppger dock att han lika gärna kan ha en projektor med filmduk men det finns inte i 

klassrummet. IAT används i kombination med whiteboard då det har visat sig vara ett 

säkrare pedagogiskt upplägg än IAT mjukvaruprogram med tillbehör som har visat sig 

ställa till problem vid flertal tillfällen. Digeregorio & Sobel-Lojeskis (2009/2010) 

sammanfattning av forskning på IAT fäster uppmärksamheten på flera forskare. Higgins 

(2007) till exempel påpekar att vissa lärare vill använda datorn och multimedia 

projektorn, och behålla sin didaktiska undervisningsstil. Andra kan vara villiga att 

förändra sin undervisning stil till ökad interaktivitet. Higgins menar att det kommer att 

få störst effekt i klassrummet med lärare som är villiga att göra denna omvandling. 

Under mina observationer rör sig interaktionen mellan läraren – IAT på en interaktiv 

ickelinjär nivå på internet, det vill säga att digitala filmer - och texter inte löper i en 

sekvens utan klickas fram via länkar, och på en linjär nivå via film, i kombination med 

didaktiska metoder som inte är interaktiva. Läraren har fått utbildning i användningen 

av IAT mjukvara och tidigare använt IAT interaktiva funktioner i undervisningen men 

valt att sluta med det på grund av de tekniska problemen och att programmets 

funktioner distraherar eleverna. Läraren påpekar att IAT egentligen inte behövs för 
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undervisningen utan att en projektor kopplad till datorn skulle fungera lika bra. Vilket 

leder mina tankar till att investeringen i IAT har varit något oöverlagd med goda 

intentioner. Visst öppnar IAT möjligheter för lärare att gestalta och förklara med bilder 

och skapa presentationer som kan återanvändas men att låta tekniska problem för en dyr 

investering som IAT stå i vägen för att läraren ska kunna bedriva undervisning med IAT 

mjukvaruprogram är anmärkningsvärt. Läraren har pedagogiskt intressant upplägg för 

lärande vilket beskrivs i resultatkapitlet men det spelar ingen roll om IAT är installerad 

och att läraren utbildas om han inte får teknisktstöd för att bedriva undervisningen. IAT 

med dess mjukvaruprogram skulle kanske, om den fungerade enligt lärarens önskemål 

kunna utnyttjas till större delar av sin potential. Dock varierar läraren undervisningen 

med IAT utan mjukvaruprogrammet, som Säljö (2006) beskriver som en medierande 

intellektuell artefakt, via film och internet och för att förenkla och tydliggöra begrepp 

som eleverna får utveckla skriftligt. Mercer, Hennessy och Warwick (2010) menar att 

det är pedagogiken som avgör vilken användning läraren har av IAT. Att läraren kan 

dirigera användningen av IAT för att uppfylla dialogiska intentioner. Lärare med 

dialogiska intentioner kan sträva efter att använda en mängd olika funktioner av IAT för 

att försöka förbättra elevernas lärande. Dock beskriver läraren dessa övertaliga 

funktioner som ett problem och att de tar elevernas fokus från de fakta som ska 

presenteras. Mercer, Hennessy och Warwick (2010) poängterar att effektiv användning 

av IAT som pedagogiskt verktyg inte är inbyggda i IAT hårdvara, mjukvara eller 

material som visas. Kvalitén ligger i lärarens praktiska förståelse för hur man kan 

engagera elever och hjälpa dem att lära. De menar att all utbildning lärare får i under-

visningsrelaterad teknik måste ta hänsyn till detta. Resultatet utgör en grund för vidare 

professionell utveckling. Kollektivt bör resultaten bidra till att stimulera diskussion och 

utvecklandet av pedagogiska undervisningsmetoder i samband med ny teknik.  

 

I min undersökning kombinerar läraren interaktivitet i undervisningen med en inlärd 

didaktisk undervisningsstil, det vill säga ett arbetssätt eleverna är vana vid. 

Lektionsbeskrivningarna och interaktionsmönstren i min analys visar hur dialogen sker i 

klassrummet. Det kombinerade interaktionsmönstret förändras till lärare – IAT, IAT – 

elev till elev – lärare eller elev – elev. Interaktionsmönstren visar att läraren flätar in 

interaktivitet, det vill säga digitala media i presentationen av temat och vidare när 

lärande enligt Säljö (2006) medieras genom film, bilder med mera via IAT som en 

intellektuell artefakt. I analysen av hur läraren använder IAT enligt Wood, Bruner och 

Ross (1976) som kommunikativa stöttor i undervisningen, visas hur läraren 

upprätthåller elevernas riktning genom att motivera och entusiasmera dem via val av 

film. Observationsschemat visar positiva affektiva förändringar i lektion A och B, under 

IAT – elev interaktion. Quarsell (2003) menar att för att nå barnets ”mellanvärld” 

behöver pedagoger aktivt ta intresse för ungdomars kulturella kontext. Genom tv – 

serier och aktuella musikvideos som tillhör ungdomskulturen möter läraren eleverna på 

deras egen arena. Martin (2007) menar i sin forskning att genom att väva interaktivitet i 

undervisning och lärande via IAT, kan den motiverande effekten bli maximerad. Att 

upprätthålla nivån av motivation och intresse kan uppnås genom kvalitet i dialogen 

mellan lärare och elev. Hatties (2009) forskning visar att det är hur vi väcker elevers 

intresse och hur vi skapar motivation till lärande och hur vi kopplar temat till elevernas 

erfarenheter, samhällelig kontext, som är viktig för lärandet. Läraren använder aktuella 

musikvideor, filmsajter och sökvägar på internet som är kända för ungdomar, som 

Youtube.se, google.se och wikipedia.se. Läraren använder även en populär tv – serie 

som är del av ungdomskulturen och på så sätt, som Säljö (2006) uttrycker det, 

kontextualiserar läraren lärandet. Materialet är situerat i ungdomarnas kontext och gör 



 

 44 

på så sätt lärande möjligt. Håkansson (2012) poängterar att varierad undervisning är 

viktig för att öka elevers prestationer. Han menar att genom att pedagogen aktivt 

utbildar sig, tar intresse för ungdomskultur och samhällelig kontext samt hur den kan 

utnyttjas i undervisning närmar sig pedagogen det Hattie (2009) benämner som 

transaktion, ett mönster av interaktioner mellan lärare, kontext och elev, det vill säga att 

uppgifternas karaktär och förankring i samhälleliga kontexter är avgörande för att 

kunskap ska uppnås.  

 

Analysen av fråga ett, visar hur interaktionen mellan IAT – elev genererar i att definiera 

eller utveckla det Vygotskij (2007) kallar den proximala utvecklingszonen. Genom att 

förenkla lektionens tema via en humoristisk tv – serie som enligt Säljö (2006) 

kontextualiserar temat klarar eleverna av uppgiften ensamma eller med lärarens hjälp. 

Observationsschemat visar hur de affektiva uttrycken förändras vid val av media som 

läraren använder via IAT. Vid användningen av TV- serien ”Southpark” skrattar 

eleverna då temat avdramatiseras och dras till sin spets. Den enskilda skrivuppgiften i 

lektion A och B definierar eller stimulerar elevernas kognitiva utveckling då de skriver 

ner sina tankar om temat relaterade till sitt eget liv på papper. Det visar även på affektiv 

förändring vid lektion D då eleverna blir varse om att de blivit lurade av filmen de sett. I 

kombination med intellektuell vägledning flätas den affektiva och kognitiva 

erfarenheten samman och ny kunskap uppnås. I den gemensamma muntliga 

genomgången på lektion D använder läraren det Wood, Bruner och Ross (1976) 

benämner som kommunikativ stöttning i det avseende att demonstrera för eleverna hur 

man sorterar och värderar bevis både intellektuellt och rent fysiskt. Schuck & Kearney 

(2007) menar att med att realisera en interaktiv pedagogik, det vill säga kombinera 

undervisning med digitala media, kan lärarna få kunskaper i hur de kan använda IAT för 

att undervisa olika inlärningsstilar i den kognitiva domänen och hur man integrerar med 

sociala egenskaper i den affektiva domänen. De menar att lärare bör sträva efter att nå 

ökad interaktivitet i pedagogiska steg och använda IAT enligt Säljö (2006) som en 

medierande intellektuell artefakt. Pedagogiska steg kan vara att använda sig av Wood, 

Bruner och Ross (1976)  kommunikativa stöttning som kan inkludera användandet av 

IAT som en del i det pedagogiska upplägget. I min undersökning använder läraren IAT 

för kommunikativ stöttning i avseendet rekrytering av elevens uppmärksamhet, 

upprätthåller riktning på problemet genom motivation och demonstrerar hur kunskap 

kan hämtas från internet. Läraren använder även andra kategorier av kommunikativ 

stöttning utan IAT som att minska graden av frihet vilket ger tydliga ramar och skapar 

fokusering, markerar kritiska moment och pekar på viktiga detaljer, styr frustration och 

att genom demonstration visa lösningar som ungdomarna kan koppla till ett 

sammanhang. Vilket visar på sätt att kombinera undervisning med IAT som är 

framgångsrikt.  

 

I lektion C uppstår andra mönster än i lektion A, B och D. Vilket visar på digitala 

mediers möjligheter att variera undervisning.  I analysen av lektion C har analysen visat 

på det Jewitt (2009) kallar multimodalitet, som redskap för lärande. Här varvar läraren 

olika modus via IAT för att utveckla en förförståelse till litteraturhistoria. Läraren 

växlar bilder, filmer, musikvideos och texter och menar att det är ett sätt att få in 

variation och mer lättsmält material för att bryta av mot det faktiska läsandet som han 

uttrycker som mer trögt material. Mercer, Hennessy och Warwick (2010) formulerar att 

IAT möjliggör en flexibilitet av resurser som gör det möjligt för lärare att skapa 

intressanta multimodala stimuli för helklassdialog på ett mycket lättare sätt än vad andra 

tekniker gör. De har föreslagit att multimodal teknik, som IAT kan bidra med, kan 



 

 45 

skapa en ”dialogisk rymd” där dialog och lärande kan ske. I min undersökning har 

dialogen via IAT konkretiserat teman genom exempelvis, enligt Säljö (2006) vara en 

intellektuell artefakt som medierar begrepp genom film. Lektionen A, B och D har 

inbegripit ett längre inslag av en TV -serie på IAT och därefter har eleverna fått tid att 

skriva eller att reda ut oklarheter med hjälp av läraren i enlighet med den nya läroplanen 

(Lgr11 s.37) som uttrycker att svenskämnets innehåll ska visa ”hur uttrycken kan 

samspela med varandra, till exempel i tv-serier […] och webbtexter […] Hur man 

sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt”. I lektion C, litteraturhistoria, fanns lite utrymme för dialog och 

klassen översköljdes av olika modus via IAT varvat med reell läsning. I observationerna 

har undervisningen via IAT och det material läraren använt haft förankring i det Hattie 

(2009) kallar den samhälleliga kontexten. Undervisningsmaterialet via IAT är vidare 

enligt Säljö (2006) situerat i elevernas kontext och därför möjliga att applicera, tolka 

och knyta till erfarenheter. Om materialet är mer svårtolkat som litteraturhistoria har 

läraren utnyttjat ungdomskultur i musik och blandat in den i en varierad 

undervisningsstil som rymmer fler modus och olika media via IAT. I vissa 

undervisningssekvenser uppstår det Hattie (2009) kallar transaktion och i vissa 

sekvenser saknas det, som till exempel i elevernas möte med Kafkas ”Processen”. 

Eleverna konfronterades istället med motsatsen, att filmen var svårtolkad, och visade 

med kroppsspråk och suckar ett motstånd till filmen, vilket inte står i kontrast till 

filmens budskap. Det som filmen förmedlar nådde fram till eleverna. I det här fallet kan 

det vara svårt att motivera eleverna att förstå det djupare budskapet och meningen med 

Kafkas litteratur. Emellertid har läraren inte den intentionen med filmen. Att som lärare 

är det svårt att konstant upprätthålla en undervisningskvalité som motiverar och ökar 

elevprestationer. Variationerna av de olika modaliteterna visar att en del motiverar mer 

än andra. Ett enligt Säljö (2006) dekontextualiserat moment, som filmen med Kafkas 

”Processen” ligger långt från elevernas kontext, språket är svårt, filmen är svart/vit och 

löper under två lektioner. Filmen är inte situerad i elevernas vardagliga miljö. Dock är 

filmen enligt läraren genomförbar vilket inte är fallet av läsningen av den reella 

arteakten det vill säga att texten är beroende av läsarens, det vill säga elevernas 

förutsättningar och de sedvänjor och regler som gäller i det sociokulturella sammanhanget 

för att de ska kunna tolka texten. Med det menar läraren att film är genomförbart med denna 

typ av litteratur i år nio. Litteratur momentet står även i samklang medden nya 

läroplanen (Lgr11 s. 37) som tydligt uttrycker att ” Skönlitteratur för ungdomar och 

vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och 

myter.” Det kan också vara nyttigt för eleverna att möta något svårt via film utan krav 

på motprestationer för att vid ett annat tillfälle kunna uppskatta, motiveras och prestera i 

en intellektuell utmaning som enligt Vygotskij (2007) stimulerar utveckling i den 

proximala utvecklingszonen. I lektion C, då intentionen med undervisningen och 

filmerna inte är dialogisk, det vill säga att eleverna inte avkrävs respons, är snabbheten i 

presentationen via IAT en positiv tillgång i flera avseenden. Dels blir det inte någon 

längre väntan mellan de olika sekvenserna. Dels finns det utrymme för läraren att ändra 

sig och snabbt plocka in nytt material som exempelvis då Sisyfos kom på tal och kunde 

förklaras genom en aktuell musikvideo istället för genom en gammal grekisk myt. I 

mina observationer använder läraren olika tempo på olika typer av undervisning. Vid 

begreppsutveckling är tempot långsammare än vid litteraturhistoria och syftet och 

motiven med undervisningen skiljer sig. Ett av läraren medvetet balanserande av 

strategier för att få med alla eleverna i undervisningen. Här krävs det att pedagoger är 

vaksamma med vad IAT genererar för interaktionsmönster och använder gamla eller 
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hittar nya metoder som genererar den typ av uttryckssätt, dialog, skriva, läsa eller 

muntlig framställning med flera som kommer i skymundan. Gillen, et al. (2010) menar 

att IAT gör det möjligt att skapa livliga, varierade och komplexa lektioner lättare än vad 

som tidigare gjorts, vilket kommer att ha inverkan på vad lärarna realistiskt kan göra 

med tiden de har till förfogande. De menar att den mest effektiva användningen av IAT 

är att den kan ge balans, tydlig struktur och vara en resurs i undervisningen samtidigt 

som den ger utrymme för spontan anpassning av lektionen. Balansering i 

undervisningen sker då läraren varierar undervisningsstrategierna med de olika digitala 

medierna i de tre olika undervisningsuppläggen. Läraren blandar användningen av IAT 

genom olika tempo och olika innehåll i lektionsmomenten om begreppsutveckling, 

litteraturhistoria och källkritik. Detta kombinerar han med reell läsning av litteratur och 

lektioner som inte inbegriper användning av IAT. 

 

I min undersökning har användandet av IAT i klassrummet varit intressant. Läraren har 

enkom använt IAT enligt Säljö (2006) som en fysisk artefakt, en stor datorskärm som 

möjliggör filmvisning och användning av internet storskaligt så att alla elever tydligt 

kan se vad som händer. Användandet av IAT strukturerar undervisningen då läraren inte 

behöver växla mellan TV, DVD och stillbilder på overhead. Internetuppkopplingen ger 

möjligheter till spontanitet och snabba sökningar efter information. Och visst har läraren 

rätt i sitt uttalande att en projektor skulle fungera lika bra.  Dock skulle det vara 

intressant att se vad läraren skulle kunna åstadkomma med en fungerande mjukvara med 

tillbehör. 

 

5.2 Betydelse 
 

För professionen är en studie av denna typ intressant då det i Sverige finns lite forskning 

på hur IAT kan användas i svenskundervisningen. Inom detta område kan uppsatsen 

bidra med en pusselbit. Undersökningen visar olika exempel på hur en pedagog kan 

använda IAT i svenskundervisningen som diskuteras gentemot den aktuella engelska 

forskningen. Av störst intresse är att IAT har investerats på skolan, läraren har utbildats 

i att använda dess potential. Han har kreativa idéer och använder olika material via IAT 

på innovativa sätt. Tekniska problem under för många tillfällen har lett till att läraren 

använder IAT som en förstorad datorskärm istället för att undervisningen inte ska bli 

störd. Han skriver på whiteboarden istället och ser till att han har en penna som 

fungerar. Detta visar att om det inte finns något större tekniskt stöd för lärarna spelar 

inte investeringarna i IAT och utbildning läraren har fått någon större roll. IAT finns 

där, lärarens utbildning finns där men IAT förblir oanvänd i större delen av dess 

potential då det tekniska stödet saknas. Istället exemplifieras hur IAT som fysisk 

artefakt, genom att vara en förstorad datorskärm och spelas film på kan bidra som en 

medierande intellektuell artefakt som konkretiserar abstrakta begrepp. Exemplen visar 

också hur man kan öka motivation och minska motivation genom att titta på de 

affektiva reaktionerna eleverna har i relation till det som visas på IAT. Undersökningen 

visar även att olika multimodala framställningar i undervisningen kan gynna fler elever i 

klassrummet och att en pedagog kan öka och minska tempot på lektionen beroende på 

vad intentionerna är med undervisningen. Undersökningen har visat att även om 

pedagogen inte är utbildad i att använda mjukvaran eller inte tycker att den fungerar 

tillfredställande kan IAT vara ett bra komplement i undervisningen genom att använda 

IAT som en datorskärm med internet och filmprogram. Dock blir IAT en investering 
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som är tveksam i att vara ekonomiskt försvarbar vid denna form av undervisning, då en 

projektor och filmduk fungerar lika bra.  

 

5.3 Reflektion över forskningsprocessen 
 

Arbetet med uppsatsen har inledningsvis varit trevande med en idé av vad som ska 

undersökas och hur den ska formuleras. Mitt intresse av undervisning med IAT har 

legat på hur man kan använda IAT till att motivera elever att arbeta och det har varit en 

kamp att få fram det i uppsatsen. Dels att låta vad - och varför frågorna handla om 

matrealet som visas på IAT och inte vad och varför läraren använder IAT som fysisk 

artefakt. Handledningen har varit en oerhörd hjälp av både handledare och 

studiekamrater i att visa riktning och förslag på hur syfte, frågeställning, teori och 

resultat kan konkretiseras. Problematiskt har varit att ibland har det känts som att vi inte 

pratar om samma saker. Vilket visar hur komplicerat det kan vara att formulera en 

frågeställning som är tydlig. Missförstånden har lett till att mycket text har producerats 

som har kastats. Visserligen tror jag att misstag är lärorika i en lärandeprocess och att 

göra om, göra rätt visar att jag inte förstått eller kunnat förklara mig från början. Det 

skulle dock vara en förtjänst för mig som student om en metodkurs hade ingått i 

utbildningen. Tidigare i min utbildning har den mesta teori som lästs inte varit kopplad 

till praktisk undervisning eller om den varit det så har det teoretiskt gällt yngre åldrar 

vilket har genererat i en osäkerhet hos mig i förhållande till tillämpning av teori på min 

egen utbildnings åldersgrupp. I forskningsprocessen, observationerna som kopplades till 

teorin, föll pusselbitarna på plats och den sociokulturella teorin blev glasklar, vilket 

genererar i en större säkerhet hos mig att tillämpa den i eget arbete. Att söka relevant 

forskning, översätta den och diskutera den i relation till mina forskningsresultat har varit 

intressant. Det inte alltid är helt enkelt att finna det som är relevant men genom att 

smalna av forskningsfrågan och bredda sökperspektivet samt att bearbeta materialet 

genom att översätta det så löste sig det problemet. Jag fick helt enkelt arbeta lite 

hårdare. Det som har varit roligast i arbetet har varit att vara ute på fältet och genomföra 

undersökningarna. Det som varit mest tidskrävande har varit att transkribera materialet 

och sammanställa det med observationsscheman. Därefter var det enkelt att fastställa 

interaktionsmönstren och intressant i det avseende att fann det kombinerade 

interaktionsmönstret som jag inte hade förutsett. Det har varit av vikt att inventera om 

uppsatsen håller sig till sitt syfte och besvarar de frågor som frågeställningen avser. I 

undersökningen framkom det mer material och nya frågeställningar som inte hör 

undersökningen till. En del av dessa hade smugit in i analysen men har tagits bort för att 

hålla så klart fokus som möjligt i led med uppsatsens syfte. Däremot finns det spår av 

dessa frågeställningar i nästa kapitel som behandlar nya forskningsfrågor. 

 

5.4 Nya forskningsfrågor 
 

Det skulle vara av intresse att undersöka IAT mjukvara med positiva - och negativa 

egenskaper, är funktionerna ett hjälpmedel eller stör de undervisningen? Hur är 

funktionerna anpassade till de olika skolämnena? Skiljer sig användningen av IAT 

mjukvara i de olika ämnena och i så fall hur? Skiljer sig utbildningen i användningen av 

IAT mjukvara åt, vad gäller de olika ämnena? Det kan det vara svårt för en pedagog att 
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avgöra när det är tillämpligt att snabba på eller sakta ned undervisningen med IAT och i 

det avseendet kan det vara intressant att forska i, hur det går att balansera 

undervisningen med IAT i klassrummet? Kan det vara negativt att förbereda lektioner 

och undervisa med digitaltext? Kan för producerad text ta bort den medierande delen, 

vad gäller skrivning, i undervisningen, det vill säga att vi människor lär oss av det vi ser 

utföras. Om lärare slutar skriva i klassrummet i förmån för förhandsproducerat material 

via IAT, kan det få konsekvenser för elevernas skrivande?  
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Bilagor 

Observationsschema med interaktionsmönster lektion A 

 
Tid X IAT Klass EE+ WB skriv EX Kommentar Interaktion 

7 X  X :I      X monolog Lärare - elev 

10  X X      Film  IAT- elev 

14  X X     IAT-elev 

20  X X 

 

    IAT - elev 

25 X X X  X   IAT-elev 

(Lär – WB) 

Lärare - elev 

31 X  X   X   X i dialog m klass 

36 X  X  :I 2 / 2  X X  Elev - lärare 

40   X  :I   X X  Elev -lärare 

46   X  :I   X  Alla skriver  

50 X  OO    X Lämnar in och avslut  

 

Observationsschema och interaktionsmönster lektion B 

 
Tid X IAT Klass EE+ WB skriv EX Kommentar Interaktion 

 X X X     X visar foton från 

Google på filosofer 
Lärare 

 

 

IAT     elev 

 X X X     

 X X X      

 X X X     

 X X X     Film Elev - lärare 

  X X     South Park – Mr 

Garisson … 

IAT - elev 

  X X     

  X X     

 X  X     Lärare - elev 

 X    X 1   

 X    X 3   

Lunch 

 X    X     

 X  :I   X    Lärare - elev 

 X  X :I  X X   

   X :I   X X  Elev - lärare 

   X :I   X X  

   X :I   X X  

   X :I   X X  

   X :I   X  X hämtar skrivblock  

   X :I   X X  Elev - lärare 

 X  X   X   Lärare - elev 
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Observationsschema och interaktionsmönster lektion C 

 
Tid X IAT Klass EE+ WB skriv EX Kommentar Interaktion 

 X  X     Föreläser och frågar Lärare - elev 

 X  X     

 X X      X sätter på IAT Lärare - IAT 

  X X :I     Tomten -En 

vintersaga via 

youtube 

Elev - IAT 

  X X :I     

  X X :I     

 X  X      Lärare - elev 

 lektion 2 

          

 X X X :I     X visar foton från 

Google på konstnärers 

verk, Söker fram P. 

lagerqvist. Läser högt 

(Läser högt Kafkas ”en 

liten fabel”.)  

Sisyfos, spelar Aviici 

 

Lärare 

 

 

 

 

IAT     elev 

 X X X :I     

 X X X :I     

 X X X :I     

 X X X :I     

 X X X     

 X X X      

 X X X :I     

 X  X :I     Stoppar i DVD Lärare - IAT 

  X X      Kafkas processen IAT - Elev  

  X X      

Lektion 3 

 X  X      Lärare - elev 

 X       Kafkas processen 

 X X      Lärare - IAT 

  X X       IAT - Elev 

  X X     

  X X     

  X X      

  X X      

 X  X      Lärare - elev 

 

 

 

Observationsschema och interaktionsmönster lektion D 

 
Tid X IAT Klass EE+ WB skriv EX Kommentar Interaktion 

 X  X :I     X monolog Lärare - elev 

   X :I     Dialog 

   X     Dialog 

  X X:I      Lärare - IAT 

  X X:I      IAT - elev   

  X X :I      

  X X :I      

 X  X :I     Dialog 

 

Lärare - elev 

 X X X   

 

    Lärare 

 

 

IAT         elev: 
    X    Elev - elev 

 X  X      Lärare - elev 

 X  OO     avslut  
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Intervjufrågor till Läraren 

 

Först vill jag informera om etiska riktlinjer, Att du när som helst kan avbryta intervjun 

och har rätt till att när som helst välja att inte vara med i undersökningen. Jag förvarar 

inspelat material på säkert sätt, vilket betyder att jag förvarar och transkriberar det 

hemma där ingen obehörig kan ta del av det. Materialet kommer enkom att användas i 

studiens ena syfte att besvara frågan hur och varför du använder IAT och tillkommande 

material. Du har rätt att ta del av allt publicerat material, när det är klar. Mitt arbete 

handlar om Den interaktiva tavlans (IAT) användning för lärande. Perspektivet är 

sociokulturellt och undersökningen fokuserar på vilka interaktionsmönster som uppstår i 

klassrummet då IAT används.  

 

De första frågorna kommer att handla om dig. Berätta om dig själv! (Utbildning, hur 

länge du har arbetat som lärare? Hur länge du har arbetat här på skolan) 

IAT har ett mjukvaruprogram, använder du det? Varför, varför inte?  

Hur använder du redskapet? 

Hur länge har du arbetat med IAT som hjälpmedel på din undervisning? 

Har Redskapet förändrat i din undervisningsmetod? Hur? Om inte varför? 

Ser du skillnad i elevernas deltagande på lektionstid jämförelse?  

Ser du skillnad i resultatet av elevernas arbete? 

Du använder inte mjukvaran från IAT i dina presentationer av frågor och mindmaps 

mm. Du använder dig av whiteboard och skriver själv. Hur kommer det sig? 

 

Jag har rent generellt sett tre olika arbetsmetoder du har med IAT som redskap. 

1. När det gäller begreppsutveckling, moment ”extensialism” för år 9, och ”den vita 

lögnen” för år 7. I båda fallen har du en kort föreläsning och sedan använder du IAT 

som filmskärm och visar novellfilm, vad är dina motiv med att visa film? 

Du använder avsnitt ur Southpark, varför gör du det? Idén? 

Båda lektionsmomenten avslutas med en skrivuppgift. Vad är ditt motiv med den i år 

sju och hur bedömer du den? Samma fråga år 9 

 

2. I avsnittet litteraturhistoria visade du ett varierat utbud av material via IAT, inga 

skrivuppgifter i anslutning och eleverna har varit passiva mottagare till filmerna. 

Du visade bland annat: Viktor Rydbergs: Tomten en vintersaga uppläst av Hilda Borg i 

filmatisering, materialet tog du från youtube. Berätta? Aviici – musikvideo från samma 

site för att gestalta sisyfos? Varför använder du youtube och musikvideos? En 

filmatisering av Kafkas processen? Du använder även google och tar fram bilder på 

författare, konstnärer mm? Varför använder du IAT istället för läsning av original 

litteraturen? 

Eleverna producerar ingen eget material under detta moment. Vad är dina motiv att 

arbeta på detta sätt?  

 

3. Källkritik. 

Även i det här momentet använder du film. Först en introduktion till ämnet, sen tar du 

in elevernas erfarenheter av konspirationsteorier och därefter film som genererar i 

klassrumsdiskussion som du tar över och vägleder dem igenom. 

Konspiration 58, varför just den? Hur är den användbar?  

För att undersöka filmens autenticitet använder du wikipedia som källa? Hur tänker du 

då?  
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Brev till vårdnadshavare 

 

Hej 

Jag heter Nina Jardegart och är lärarstudent. Jag skriver mitt examensarbete denna termin. 

Arbetet handlar om den interaktiva tavlan som jag kallar för IAT. Syftet med uppsatsen är: 

 

 Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur den interaktiva tavlan 

används och visa exempel på till vad och varför den används i undervisningen i ämnet 

Svenska i år 7 och 9. Jag är intresserad av hur IAT används i interaktionen mellan 

lärare och elever . Till vad och varför använder lärare IAT i undervisningen? 

 

Jag kommer att delta på XXXXX  lektioner då jag funnit att hans sätt att undervisa med IAT 

som redskap intressant. Jag kommer att utföra mina observationer i april och jag kommer att 

intervjua läraren endast, inga elever. XXXXXX har avböjt filmning då han anser att det skulle 

störa undervisningen. Däremot har jag fått tillåtelse att spela in ljud. Ljudupptaget kommer att 

transkriberas (skrivas ned) därefter kommer ljudupptagen att raderas.   Ljudupptagen är i första 

hand till för att spela in XXXXXX, då det är svårt att anteckna det han säger samtidigt som jag 

ska observera klassen och IAT. Jag kommer inte att namnge vare sig lärare, elever eller skola i 

mitt arbete. Materialet kommer att användas enkom för min uppsats och publiceras i enlighet 

med Stockholms universitets regler. 

Om ni har invändningar mot mitt arbete eller att jag gör ljudupptag, så skicka ett mail till xxxxx  

så meddelar han mig.  

 

Vänligen   

Nina Jardegart



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


