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1. Inledning 
I Linköpings kommun pågår det sedan några år tillbaka en satsning på IT i 
kommunens skolor och förskolor. Ambitionen är att kunna bedriva en modern 
pedagogik med stöd av ny teknik (Linköpings kommun, 2011). Som en del av 
denna satsning på IT är man med i IWBnordic, ett nordiskt projekt tillsammans 
med kommunen Aabenraa i Danmark. Projektet ger en modell för inköp, 
implementering, vidareutbildning och stöd vid introduktionen av interaktiva 
skrivtavlor i undervisningen (IWBnordic, 2011).  

Den interaktiva skrivtavlan ser delvis ut som en vanlig whiteboard men kopplas 
till en dator och en projektor. Projektorn projicerar en bild av datorns skärm direkt 
på skrivtavlan. Tavlan är i sin tur tryckkänslig och det går att skriva på den med 
speciella pennor. Alla anteckningar som görs kan sedan sparas på datorn eller på 
skolans nätverk. 

Linköpings kommun är endast en av många svenska kommuner som köper in 
interaktiva skrivtavlor för att använda dessa som ett hjälpmedel i skolornas 
undervisning. Samtidigt som den interaktiva skrivtavlan blir en allt vanligare syn i 
svenska klassrum finns det flera länder som har kommit längre i införandet av 
IST1 i skolorna. I Storbritannien har man alltsedan 1990-talet gjort enorma 
satsningar på IKT2

Det var även i Storbritannien som jag våren 2009 för första gången såg en 
interaktiv skrivtavla användas av lärare i den dagliga undervisningen. Under mina 
studier på lärarprogrammet vid Linköpings universitet har jag senare vid ett 
tillfälle provat att använda en liknande tavla, och det var då som idén först väcktes 
att skriva om interaktiva skrivtavlor i mina examensarbeten.  

 i skolorna och här är den interaktiva skrivtavlan en vanlig syn i 
klassrummen (Higgins, 2010). 

I lärarutbildningen för gymnasielärare ingår det två större examensarbeten. 
Höstterminen 2010 skrev jag mitt första examensarbete, en litteraturstudie med 
syftet att se vad forskningen säger om vilka kunskaper som lärare behöver för att 
IST ska kunna användas så effektivt som möjligt i matematikundervisningen 
(Stenström, 2011). Den här uppsatsen utgör mitt andra examensarbete och kan ses 
som en fortsättning på det första. Arbetet grundar sig på intervjuer med lärare som 
har erfarenhet av att arbeta med den interaktiva skrivtavlan i sin undervisning.  

                                                 
1 Inom den svenska litteraturen på området används omväxlande IAT och IST som förkortning för 
interaktiva skrivtavlor. Jag har valt att genomgående använda förkortningen IST i uppsatsen. 

2 IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Inom den litteratur som utgör grunden 
för denna uppsats används både förkortningarna IKT och IT, informationsteknik, utan att en tydlig 
särskiljning görs. Jag har valt att använda begreppet IKT då detta ofta betecknar den IT som 
används inom skola och utbildning. 
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1.1 Syfte 
I mitt första examensarbete drogs bland annat slutsatsen att introduktionen av IST 
i undervisningen underlättas om lärare sedan tidigare har en bra teknisk 
grundkompetens och sedan får möjlighet att bygga upp en praktisk kunskap kring 
den interaktiva skrivtavlan. Detta kräver bra vidareutbildning men även tid och 
tillgång till IST i det dagliga arbetet (Stenström, 2011).  

Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt i mitt första examensarbete och ser 
på IST utifrån ett lärarperspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 
den interaktiva skrivtavlan påverkar lärares syn på undervisning. Utifrån syftet 
ställs följande frågor:  

• Vilka förutsättningar finns det för lärare att utveckla sina egna 
undervisningsmetoder med hjälp av interaktiva skrivtavlor? 

• Hur ser lärare på interaktivitet? 

• Ses den interaktiva skrivtavlan som ett hjälpmedel för att stärka eller 
utveckla en viss pedagogik? 

Frågeställningarna kan kopplas till de förslag till vidare forskning som fanns i min 
tidigare uppsats. Där ställdes bland annat frågan om IST ses som ett hjälpmedel 
för att stärka eller utveckla den befintliga pedagogiken. Det fanns även en undran 
om det i vissa fall ses som ett mål i sig att ha en modern teknisk utrustning på 
skolan och om det då finns en risk att själva användningen av utrustningen inte 
lyfts fram lika tydligt.  

1.2 Avgränsningar 
Undervisning med IST involverar alla i klassrummet, både lärare och elever, men 
även annan personal på skolan och elevernas föräldrar. För att kunna begränsa 
undersökningen har jag valt att intervjua endast lärare om deras syn på 
interaktivitet och undervisning med IST. Jag har alltså valt att inte ta upp 
elevperspektivet, även om detta är nog så viktigt i sammanhanget. Anledningen är 
den begränsade tiden för undersökningen; ett bredare undersökningsunderlag eller 
ytterligare metoder skulle ta för mycket tid i anspråk. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Följande avsnitt utgör en teoretisk bakgrund till den gjorda undersökningen och 
analysen. Det första delkapitlet innefattar de teoretiska utgångspunkterna som tas i 
undersökningen. Delkapitlen som följer inleds med en beskrivning av den 
forskning som hittills har gjorts kring IST. Därefter tas begreppet interaktivitet 
upp och dess påverkan på undervisningen. Avslutningsvis beskrivs lärares olika 
inställning till den förändring som ny teknik i skolan medför.  

Bortsett från det inledande delkapitlet kring teoretiska utgångspunkter baseras 
bakgrunden till stor del på den litteraturuppsats som utgjorde mitt första 
examensarbete (Stenström, 2011). Avsnittet är dock en förkortad version av 
litteraturstudien där de avsnitt som är relevanta för undersökningens syfte har 
tagits med och sedan bearbetats för att motsvara frågeställningarna. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna ger ett förtydligande av arbetets syfte och 
frågeställningar samtidigt som de utgör en bakgrund till den diskussion som 
avslutar arbetet.  

2.1.1 Syn på undervisning och lärande 
Lärande har alltid varit en naturlig del av de liv som vi lever som människor. Vi 
lär oss och delar med oss av våra kunskaper till varandra, hela vår samvaro 
grundar sig på det. Skolans verksamhet bygger på den undervisning som sker där 
och undervisningen utgår i sin tur ifrån olika antaganden och idéer om hur lärande 
går till och om hur vi införlivar ny kunskap. Dessa antaganden eller 
föreställningar finns där oavsett om den som undervisar är medveten om det eller 
inte (Säljö, 2000). 

Som redan nämnts är syftet med detta arbete att undersöka hur IST påverkar 
lärares syn på undervisning. Det som jag har intresserat mig för i sammanhanget 
är om en förändring har skett och hur denna i så fall ser ut. Frågan om lärarnas syn 
på undervisning kan kopplas till en viss lärteori och i så fall vilken kommer inte 
att tas upp. Lärteorier utgör i sig ett stort forskningsområde och det går inte att 
utifrån enstaka intervjuer avgöra vilken exakt lärteori en viss lärare grundar sin 
undervisning på. I de flesta fall sker förmodligen inte undervisningen utifrån 
endast en lärteori utan kan ses som en blandning av flera olika teorier.  

De mest kända och inflytelserika lärteorierna är behaviorismen, kognitivismen 
och det sociokulturella perspektivet. Medan behaviorism fokuserar på beteendet 
hos en individ och hur rätt beteende kan förstärkas, ligger fokus inom kognitivism 
på individens mentala processer och tankar. Den lärteori som numera oftast 
förespråkas är det sociokulturella perspektivet. Här sker lärande i samspel med 
andra människor och kunskap är något som medieras genom vår omgivning 
(Ibid.). 
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I ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss människor i den verklighet som vi finns i, 
vi lär oss att agera på det sätt som omgivningen accepterar och uppmuntrar. Här är 
kommunikation och språk viktiga komponenter, det är genom att kommunicera 
med andra som vi lär oss hur andra uppfattar och förklarar olika fenomen. 
Kommunikationen kan ses som länken mellan det inre tänkandet och den yttre 
interaktionen (Ibid.). 

I vårt lärande tar vi hjälp av de språkliga och fysiska redskap som finns 
runtomkring oss, med hjälp av dessa medieras eller förtolkas verkligheten för oss. 
Vår kontakt med omvärlden är således inte otolkad eller objektiv utan utövas med 
hjälp av olika artefakter. När vi ser på mänskligt lärande är det därför även viktigt 
att undersöka de redskap som används och den sociala praktik som vi verkar i 
(Ibid.). 

Detta arbete tar som utgångspunkt att lärande sker i kommunikation med andra 
människor och att lärande och undervisning är beroende av det sammanhang där 
den sker och de erfarenheter och förkunskaper som vi människor bär med oss.  

2.1.2 Undervisningsmetoder 
Undervisningsmetoder kan kort sägas vara i vilka former undervisning sker. 
Åström (2009) ger gör en uppdelning av undervisningsmetoder i förmedlande 
metoder, gestaltande metoder, interaktiva metoder och vetenskapliga metoder. 
Bland de interaktiva metoderna ryms här bland annat anteckningsteknik, 
bildanalys, case, frågeteknik, grupparbete, idéstormning, seminarier, storyline, 
tankekartor, tvärgrupper och värderingsövningar.  

Det finns många olika undervisningsmetoder och kombinationer av metoder att 
använda i undervisningen. Det som avgör vilken metod som används är ofta 
sammanhanget, såsom ämne eller kunskapsområde, vilka elever som undervisas, 
storleken på elevgruppen och vilken tid som finns tillgänglig. Det kan även vara 
så att läraren personligen föredrar eller känner sig mest bekväm med en viss 
metod och att det därför är med hjälp av detta arbetssätt som undervisningen 
oftast sker.  

2.2 Den interaktiva skrivtavlan 
Den interaktiva skrivtavlan liknar till utseendet en vanlig whiteboard men kan 
kopplas ihop med en projektor och dator. Grundidén är att datorns skärm och 
tavlan är en spegling av varandra, där det som skrivs eller görs på tavlan även 
registreras på datorn och vice versa. Tavlan är tryckkänslig och det går att skriva 
på den med speciella pennor eller med hjälp av fingrarna (Netsmart, 2010).  

All den media som finns via datorn blir tillgänglig direkt på tavlan. Det går därför 
lätt att hämta material från Internet eller att visa förberedda presentationer, ljud- 
eller videoklipp, bilder eller texter. På så sätt kan man säga att den yttre världen 
blir mer lättillgänglig i klassrummet.  

Allt material och alla lektionsgenomgångar kan sparas på datorn så att man vid 
nästa tillfälle kan koppla tillbaka till föregående lektion. På så sätt går det även att 
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bygga upp en bank av lektionsmaterial som kan användas av den enskilda läraren 
eller göras tillgängligt för kollegor via skolans nätverk. Även elever kan ges 
tillgång till material som de kan titta på hemma via exempelvis skolans hemsida.  

Det finns flera olika tillverkare av IST. De vanligaste i Sverige är SMART board, 
Activboard samt Cleverboard, där SMARTboard är det klart dominerande märket 
(Ibid.).  

2.3 Forskningsbakgrund inom IST 
Den första interaktiva skrivtavlan kom 1991 och levererades till University of 
Nevada av företaget SMART. Universitetet använde IST i sin distansutbildning i 
kombination med videkonferenser, på så sätt kunde flera användare sitta på helt 
olika platser och ändå se samma text på sin skärm (Moss, Jewitt, Levaãiç, 
Armstrong, Cardini & Castle 2007). Till Sverige kom den första tavlan 1995 
(Robling & Westman, 2009). 

Sedan de första tavlorna introducerades i undervisningen har en hel del hänt och 
idag används IST på skolor runt om i världen och forskningen kring tavlorna blir 
alltmer omfattande. Australien, USA och Nederländerna är några exempel på 
länder där man har investerat i IST i skolorna. Dock är det i Storbritannien som 
man har gjort de största satsningarna. Under sent 1990-tal satsade man på 
utbildning inom IKT för lärare till ett värde av ungefär 800 miljoner dollar. Sedan 
dess har man även investerat i utrustning, programvara och nätverk för över 
3 miljarder dollar, räknat fram till år 2008 (Higgins, 2010).  

I Sverige har det än så länge inte bedrivits så mycket forskning kring IST, om man 
bortser från de mindre undersökningar som enskilda lärare har gjort på de egna 
skolorna. Vid Malmö Högskola har man startat ett forskningsprojekt där man vill 
stödja lärare på fem skolor att genomföra undervisningsexperiment med IKT. 
Fokuset ligger på elevers lärande i matematik och det är främst programmet 
GeoGebra3

Inom internationell forskning framhålls ofta den interaktiva skrivtavlans många 
fördelar. Smith, Higgins, Wall & Miller, (2005) har gjort en granskning av den 
litteratur som handlar om introduktionen av IST i utbildningssammanhang. Här 
sammanfattas de olika fördelarna med IST i ett antal olika kategorier; flexibilitet 
och mångsidighet, presentation av multimedia, effektivitet, stöd i 
lektionsplanering och utveckling av nytt material, utveckling av kompetens inom 
IKT, stärkt interaktivitet och engagemang bland eleverna, ökad motivation samt 
möjligheten att använda många olika multimedia. 

 som används tillsammans med IST (Malmö Högskola, 2010).  

Många lärare tycker att det är en stor fördel att via tavlan ha direkt tillgång till 
Internet med all den musik, film, bild och text som finns där. Det finns även 
färdigt material att tillgå som taveltillverkare tillhandahåller eller som lagts upp på 

                                                 
3 GeoGebra är en gratis programvara för matematikundervisning, mer information på 
http://www.geogebra.org/cms/ .  
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Internet av användare av IST4

Samtidigt som tavlans många fördelar kan tyckas tydliga finns det även en hel del 
hinder på vägen vid introduktionen av IST i undervisningen. En faktor som nämns 
i en stor del av litteraturen är tidsbristen. Många lärare upplever att det tar tid att 
integrera IST i undervisningen och att lektionsplaneringen blir mer krävande. Å 
andra sidan menar andra att det på lång sikt frigörs mer tid eftersom att material 
kan delas mellan kollegor och äldre material kan återanvändas efter mindre 
justeringar (Balanskat, Blamire & Kefala., 2006; Somekh et al., 2007). 

. Andra lärare lyfter fram att tillverkat 
lektionsmaterial går att spara på datorn så att återkoppling kan göras senare, samt 
att skolans nätverk gör det möjligt att dela resurser med kollegor och att ge de 
elever som varit borta tillgång till lektionsgenomgångar (Koenraad, 2008).  

Lärares motivation att använda IST och att utveckla sina tekniska kunskaper beror 
till stor del på om det finns en interaktiv skrivtavla i de klassrum där 
undervisningen hålls. Många lärare anser det inte mödan värt att flytta lektionen 
till ett annat klassrum för att få tillgång till den interaktiva skrivtavlan och vill inte 
behöva planera två versioner av samma lektion, en med den interaktiva 
skrivtavlan och en utan. Tillgången till IST påverkar även lärares kompetens och 
självförtroende att använda en interaktiv skrivtavla (Levy, 2002). 

Det finns dessutom en rad praktiska saker att tänka på när man väljer att installera 
en interaktiv skrivtavla, exempelvis vilken budget som finns för projektet, vilket 
märke tavlan ska vara, vilken programvara som ska väljas, tavlans placering, val 
av annan utrustning, möjlighet till teknisk support etc.5

Det återstår ännu att visa vilken effekt IST har på elevers kunskapsinhämtning. 
Även om många studier pekar mot att IST har en positiv effekt på elevers lärande 
där tavlorna är väl integrerade i den dagliga undervisningen, är det svårt att säga 
hur tillförlitliga undersökningarna är och inga vetenskapligt bevisade resultat 
finns än så länge. Detta beror dels på att många av studierna inte baseras på ett 
tillräckligt stort underlag och dels att det är svårt att definiera vad kunskap är och 
hur den ska mätas. Till exempel använder vissa studier standardiserade tester 
medan andra tittar på hur elevers förståelse enligt lärare har utvecklats inom 
specifika ämnesområden.  Det är dessutom svårt att säga hur stor del av en 
eventuell förändring som kan tillskrivas införandet av IST och hur stor del som 
har att göra med lärarens undervisning eller andra initiativ för att förbättra 
inlärningen (Condie & Munro, 2007). 

  

Allteftersom att tekniken har utvecklats har även ett skifte skett inom forskningen 
kring IST. Den har rört sig från att handla om tavlornas olika funktioner och inköp 

                                                 
4 Exempel på sådana sidor är http://www.creativecommons.se/ (Creative Commons),  
http://www.lektion.se/ (Lektion.se) samt http://www.apple.com/education/itunes-u/ (Apples 
verktyg iTunes U).   

5 De praktiska och tekniska aspekterna ligger inte i fokus för uppsatsen och nämns här bara kort. 
För den som vill veta mer finns det bland annat en kort introduktion till interaktiva skrivtavlor med 
köpguide gjord av Netsmart (2010). 
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till att handla om pedagogiken och användandet av IST i klassrummet (Miller & 
Glover, 2010). Numera är det inte i första hand tekniken som beskrivs utan hur 
den påverkar pedagogiken och vad som ger ökad interaktivitet. En 
vidareutveckling av pedagogik kopplat till IST görs under rubriken Interaktivitet i 
undervisningen. 

2.4 Interaktivitet  
För att förstå vad syftet är med att använda den interaktiva skrivtavlan i 
undervisningen behöver det först klargöras vad som menas med begreppet 
interaktivitet. På senare tid har interaktivitet kommit att bli något av ett modeord 
som används när man talar om datorer eller annan IT. En snabb sökning på 
sökmotorn Google ger exempelvis förslagen interaktiv utbildning, interaktiv 
säkerhet och interaktiva miljöer. Men trots att begreppet interaktivitet används i 
många olika sammanhang är det svårt att hitta en bra definition på vad det 
innebär.  

Något som är intressant i sammanhanget är att ingen av de största taveltillverkarna 
SMARTboard, Activboard och Cleverboard beskriver på sina respektive 
webbsidor vad det är som gör deras produkter interaktiva6

Nationalencyklopedin (2011) beskriver interaktion som en samverkan eller ett 
samspel där grupper eller individer påverkar varandra genom sitt handlande. 
Påverkan kan förmedlas genom exempelvis språk, gester och symboler. 
Interaktivitet används i datasammanhang som en beteckning på program där 
människa och dator genom en slags dialog växelvis bidrar till att uppgifter 
slutförs. I interaktiva system kan flera användare samtidigt stå i kontakt med en 
dator via terminaler (Ibid.).  

. Interaktiviteten tycks 
vara något som tavlans olika funktioner öppnar upp för. Datafront är återförsäljare 
för Activboard i Sverige och skriver om sina produkter att de ”fångar elevernas 
intresse och stimulerar deras kreativitet och fantasi genom ett samspel av färger, 
rörelser, ljud och olika former av interaktion med andra medier” (Datafront, 
2011). Men detta ger fortfarande inte något svar på vad som menas med 
interaktivitet. 

Interaktivitet kan alltså vara mellanmänsklig eller ske mellan människa och 
teknik. Körnefors (2003) skriver om den interaktivitet som sker mellan människa 
och dator och menar att det finns fyra egenskaper som karaktäriserar 
interaktionen; att användaren är en aktiv deltagare, att det finns en slags dialog där 
användarens val ger en respons från datorn, att användaren är den som initierar 
och styr dialogen och slutligen att responsen från datorn sker direkt i realtid.  

Användaren aktiveras genom de val som han eller hon gör och för på samma gång 
dialogen framåt. Ju mer användaren aktiveras desto högre är graden av 
interaktivitet. Hög grad av interaktivitet bidrar till att användningen blir roligare 
                                                 
6 De besökta hemsidorna är  
http://smartboard.se/ (SMARTboard), http://www.prometheanplanet.com/ (Activboard)  
samt http://www.cleverproducts.se/ (Cleverboard). 
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och i förlängningen att inlärningen ökar. Interaktivitet innebär även en 
tvåvägskommunikation där datorn ger respons på användarens handlingar. 
Återkopplingen kan vara visuell eller audiell och sker omedelbart när användaren 
exempelvis klickar med musen eller skriver in en text. Det är användaren som 
hela tiden styr dialogen och genom sina handlingar bestämmer vilken riktning den 
tar (Ibid.).  

Det är viktigt att poängtera att en interaktiv skrivtavla inte automatiskt ger ett 
interaktivt klassrum. Visserligen utvecklas tekniken bakom IST hela tiden och 
tavlorna kan användas på ett kreativt och unikt sätt, men det är fortfarande 
användaren som avgör till vilken grad interaktivitet sker. Detta menar Smith et al. 
(2005) och skriver vidare att det unika med IST är att de öppnar upp för 
överlappningar mellan teknisk och pedagogisk interaktivitet där det sker en 
interaktion både med tavlan men även användare emellan.  

2.5 Interaktivitet i undervisningen 
För att stärka interaktiviteten i klassrummet med hjälp av IST kan tavlorna inte 
endast användas som ett extra hjälpmedel utan de behöver integreras i 
undervisningen och lektionsplaneringen. Lärare behöver ha en medvetenhet om 
vad interaktivitet innebär och vad detta får för konsekvenser för den pedagogik 
som används (Miller & Glover, 2010). 

Miller, Glover, Averis & Door (2005) menar att utvecklingen av lärares 
undervisning med den interaktiva skrivtavlan ofta sker i tre olika nivåer; förstärkt 
didaktik, interaktiv undervisning och förstärkt interaktiv undervisning7

Förstärkt didaktik innebär att läraren använder sig av IST men endast som ett 
visuellt stöd i undervisningen och inte som ett integrerat hjälpmedel. Eleverna 
involveras sällan, det förekommer endast få diskussioner och graden av 
interaktivitet är låg. Den interaktiva skrivtavlan används främst för presentation 
där tavlans funktioner inte utnyttjas till fullo. Eleverna använder sällan eller aldrig 
tavlan själva. 

.  

I den interaktiva undervisningen har läraren tagit ytterligare ett steg i sitt 
användande av IST. Tavlan används av och till för att demonstrera olika begrepp 
och eleverna utmanas i sitt tänkande genom en variation av verbala, visuella och 
estetiska inslag på tavlan. Programvaran används i en större utsträckning och 
tavlan integreras i undervisning och lärande. IST ses som ett naturligt inslag i 
lektionen och används i de olika lektionsmomenten.  

En förstärkt interaktiv undervisning skiljer sig från föregående nivå främst genom 
ett förändrat sätt att tänka hos läraren. Läraren strävar efter att integrera den 
interaktiva skrivtavlan i lektionerna och att använda dess funktioner på ett varierat 
sätt för att stärka elevernas kognitiva tänkande och lärande. Läraren hanterar med 

                                                 
7 Min översättning, i originaltexten används orden ’supported didactic’, ’interactive’ samt 
’enhanced interactive’. 



9 

 

lätthet de olika tillgängliga teknikerna och utnyttjar dem för att uppmuntra 
eleverna till ett aktivt lärande. Detta sker inte bara i helklass utan även i mindre 
grupper eller i par. IST används som ett hjälpmedel för att ställa frågor, förklara 
processer och utveckla hypoteser och strukturer, där både lärarens egna material 
och källor från Internet eller annan färdig mjukvara används.  

Många lärare tenderar att ha en undervisning som motsvarar den första eller andra 
nivån av interaktivitet medan en del även utvecklar sin undervisning till att vara 
förstärkt interaktiv (Ibid.).  Fortfarande finns det inte något bevis för att 
användandet av IST i sig kan förvandla pedagogiken i klassrummet. Här är det 
istället avgörande hur läraren själv påverkar pedagogiken och undervisningen 
(Schuck & Kearney, 2007).  

2.6 En omställning för läraren 
Jedeskog (1998) skriver om IKT i skolan och den förändrade lärarrollen. Även om 
detta skrevs i samband med att datorer infördes i undervisningen så finns det 
många paralleller med den senare introduktionen av IST. Det är inte främst 
tekniken och introduktionen av IT som medför förändring, det avgörande är 
istället lärares redan existerande uppfattningar om den egna undervisningen. Det 
är människorna i skolan, elever och lärare, som avgör vad som händer och som 
genom sina handlingar och intentioner skapar inlärningsmiljön (Ibid.) 

Det är alltså främst läraren som avgör i vilken utsträckning den interaktiva 
skrivtavlan integreras i undervisningen. Samtidigt pekar de många undersökningar 
som har gjorts i klassrum med IST i stort sett i samma riktning och menar att 
lärares grundläggande syn på pedagogiken förblivit densamma även efter 
introduktionen av IST.  

IST används mestadels som lärarens presentationshjälpmedel. Läraren tenderar 
fortfarande att ställa frågor som rör faktakunskaper, förståelse och tillämpning 
snarare än att hjälpa eleverna att analyser, sammanfatta och utvärdera kunskapen. 
Detta minskar möjligheterna för interaktivitet samtidigt som det stärker den 
traditionella lärarrollen där läraren är i centrum (Miller, Glover & Averis, 2008).  

Vid introduktionen av IST i skolan ser lärarnas inställning olika ut. Glover & 
Miller (2001) väljer att göra en uppdelning där användarna kan kategoriseras som 
pionjärer, trevare eller motståndare8

                                                 
8 Min översättning, i originaltexten används orden ’missioners’, ’tentatives’ och ’luddites’. 

. Pionjären har ett eget intresse av teknik och 
har på så sätt kommit i kontakt med IST. Han eller hon använder IST fullt ut i 
undervisningen och är aktiv i sitt försök att självständigt utveckla sin skicklighet. 
Pionjären uppmuntrar andra att pröva IST. Trevaren har blivit introducerad till 
tekniken av någon annan och har själv tillgång till IST. Men brist på 
vidareutbildning eller svårigheter att hitta tillräckligt med tid hindrar honom eller 
henne att träna sig i användandet av IST. Motståndaren har både fått 
vidareutbildning och tillgång till IST men är ändå aktiv i sitt motstånd till 
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tekniken, dels på grund av rädsla för det nya och dels för att det skulle kräva en 
alltför stor förändring och omprioritering i det dagliga arbetet.  

Till skillnad från motståndaren strävar pionjären efter att få så variationsrika och 
interaktiva lektioner som möjligt. Där trevaren främst använder IST som en hjälp i 
sitt nuvarande undervisningsätt är pionjären beredd att ändra sina metoder om 
detta skulle främja interaktiviteten i klassrummet (Ibid.).  

Linjerna mellan de olika attitydtyperna är inte knivskarpa och det finns många 
varianter däremellan. Lärare har olika förutsättningar och intresse för att ta till sig 
ny teknik och hanterar därför situationen olika. Den tidigare uppdelningen i tre 
olika kategorier kan jämföras med Rogers (1983) beskrivning av hur användare 
förhåller sig till ny teknik. Rogers menar att det finns fem olika kategorier av 
användare; tidiga innovatörer, innovatörer, tidig majoritet, sen majoritet och 
vägrare9

Tidiga innovatörer är äventyrslystna till sin natur och har ett intresse för tekniken. 
De kan hantera den risk det innebär att förlita sig på något nytt och är även de som 
inför tekniken i sitt sociala sammanhang, för lärare skulle detta alltså vara 
kollegiet på skolan. Innovatörer är ofta ledartyper, de är respekterade i sitt sociala 
sammanhang och personer vars åsikter andra lyssnar till. En innovatör gör ett 
övervägande innan han eller hon anammar den nya tekniken. När innovatörerna 
väl har tagit till sig den nya tekniken får det därför ofta till följd att majoriteten 
följer i samma spår eftersom att man litar på deras omdöme (Ibid.). 

. Dessa kategorier kan beskrivas med en tidslinje utifrån hur lång tid det 
tar för dem att ta till sig den nya tekniken. 

Den tidiga majoriteten av användare är jämfört med innovatörer sällan de som tar 
initiativet. De tar längre tid på sig att fatta ett beslut om att anamma den nya 
tekniken men är ändå de av majoriteten som först följer i innovatörernas spår. Den 
sena majoriteten är däremot mer avvaktande och skeptiska till den nya tekniken. 
De väntar till dess att de flesta andra i deras sociala kontext har valt att anamma 

                                                 
9 Detta utifrån den översättning som Jedeskog (1998) gör av begreppen ’innovators’, ’early 
adopters’, ’early majority’, ’late majority’ samt ’laggards’.  

Källa: Jedeskog, 1998 



11 

 

den nya tekniken och den är väl etablerad. Slutligen är vägrare den grupp som 
väntar längst med anamma en ny teknik, om de ens någonsin gör det. Vägrare har 
ett mer traditionellt synsätt och jämför det nya med vad som förr har varit (Ibid.). 

För de flesta lärare tar det ett tag att komma in i användandet av IST och långt 
ifrån alla omvärderar den rådande pedagogiken. En förutsättning för att 
introduktionen av IST ska gå så bra som möjligt är att lärare får vidareutbildning 
inom området som är anpassad efter deras behov, dessutom underlättar det om 
lärare har en grundläggande kunskap inom IKT och kan hantera datorn som ett 
hjälpmedel i undervisningen (Balanskat et al., 2006; Miller & Glover, 2010).10

2.7 Källkritik 

 

Den litteratur som refereras till i uppsatsen är till största del litteratur som även 
hänvisats till i mitt första examensarbete (Stenström, 2011). Utöver denna 
litteratur berörs i det här arbetet en del ny litteratur inom forskningsområdet IST 
och i metodavsnittet hänvisas det till litteratur som berör kvalitativ forskning och 
intervju som metod.  

Den litteratursökning som har gjorts har främst skett genom Linköpings 
universitetsbibliotek och de databaser som finns tillgängliga där. En stor del av de 
artiklar som hittades i ämnet har sorterats bort, antingen för att de inte har berört 
IST kopplat till pedagogik och undervisning eller för att deras tillförlitlighet inte 
har ansetts vara tillräckligt stark. Utifrån dessa artiklar har sedan mer litteratur 
hittats genom jämförelse av referenser, där de källor som har förekommit ofta har 
undersökts för ytterligare ett urval.  

Även om det finns en hel del material att läsa kring IST så är mycket sådant som 
lärare själva har producerat utifrån egna mindre studier på skolor. Smith et al. 
(2005) skriver i sin litteraturöversikt att de är kritiska till att en så stor del av 
litteraturen saknar metodbeskrivningar och tydliga resultat när det gäller vilka 
skillnader interaktiva skrivtavlor ger på lärande och på interaktionen i 
klassrummet. Dessutom förekommer det många uppsatser som behandlar IKT 
generellt där den interaktiva skrivtavlan tas upp som en del. Det kan därför ibland 
vara svårt att särskilja litteraturen om IST från den som rör andra typer av IKT. 

 

                                                 
10 Mer om lärares vidareutbildning inom området finns att läsa i mitt första examensarbete 
(Stenström, 2011). 
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3. Metod och metoddiskussion 
För att svara på de frågeställningar som ställs i arbetet har lärare som använder 
IST i sitt dagliga arbete i skolan intervjuats. Här nedan beskrivs varför intervju har 
valts som metod och de olika delarna i genomförandet av undersökningen. 
Samtidigt diskuteras vad som hade kunnat förbättras i genomförandet. 
Metodavsnittet avslutas med en reflektion kring de etiska hänsynstagandena. 

3.1 Val av metod 
Undersökningen har ett tydligt lärarperspektiv och är av kvalitativ karaktär där 
fyra lärare har intervjuats kring sitt arbete med IST i undervisningen. Urvalet är 
förhållandevis litet och därför har jag valt semistrukturerade intervjuer som 
metod.  

I en semistrukturerad intervju använder sig forskaren ofta av en relativt öppen 
intervjuguide som listar de teman som ska beröras men som fortfarande är 
flexibel. Även om intervjuaren i stora drag följer intervjuguiden behöver frågorna 
inte alltid komma i samma ordning och intervjuaren kan ställa följdfrågor för att 
följa upp något som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2002). 

Kvalitativ forskning lägger fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
tankar, till skillnad från den kvantitativa forskningen där forskarens 
frågeställningar och intressen är i centrum (Ibid.). De lärare som jag har intervjuat 
har olika lång erfarenhet av IST och olika uppfattningar kring hur IST påverkar 
deras undervisning. De undervisar i olika ämnen och på olika stadier. Därför 
passar det med kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod där 
intervjupersonernas svar styr intervjun och där deras egna reflektioner får komma 
fram. Här finns även möjlighet för mig som intervjuare att ställa kompletterande 
frågor eller gå djupare in på de områden som intresserar intervjupersonen. Ett 
exempel på detta är intervjun med Per där frågor kring interaktivitet och 
interaktiva hjälpmedel upptar merparten av intervjun.  

En semistrukturerad intervju har ett förhållandevis tydligt fokus jämfört med en 
ostrukturerad intervju som mer liknar ett öppet samtal kring ett eller några teman. 
Semistrukturerad intervju som metod gör det lättare att i efterhand kunna jämföra 
de olika intervjuerna för att kunna ge svar på undersökningens frågeställningar 
(Ibid.).  

Från början var det tänkt att intervjuerna hos de lärare som arbetar på de skolor 
som ligger geografiskt närmast mig skulle kompletteras med 
klassrumsobservationer på lektioner i anknytning till intervjuerna. Detta fanns 
även med i det informationsbrev som skickades ut till lärarna i fråga och utgör det 
parti i brevet i Bilaga 1 som har markerats med snedstreck. Tyvärr genomfördes 
aldrig några klassrumsobservationer då det inte passade för lärarna i deras 
scheman.  
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3.2 Urval 
IST är fortfarande ett relativt nytt fenomen inom den svenska skolan och det är 
inte många lärare som använder IST regelbundet i sin undervisning. Det har 
därför varit problematiskt att få tag på lärare som kan ställa upp som 
intervjupersoner.  

I mitt sökande efter lärare har jag tagit hjälp av Patrik Gustafsson, Björn 
Bertilsson och Tord Hamark. Patrik Gustafsson som arbetar vid Linköpings 
universitet har arbetat som lärare inom kommunen och har ett intresse för IST i 
undervisningen. Han har bland annat gjort en studie inom lärarlyftet där han 
undersöker hur IST kan bidra till att öka kvaliteten i matematikundervisning 
(Gustafsson, 2009). Även Björn Bertilsson är lärare i grunden och har arbetat med 
IST i sin undervisning. Numera är han internationell samordnare inom Linköpings 
kommun och finns med i projektet IWBnordic som nämndes i uppsatsen inledning 
(IWBnordic, 2011). Tord Hamark är även han lärare från början och arbetar med 
IST på Mediacenter i Jönköping. Mediacenter är ett kommunalförbund som bland 
annat hjälper Jönköpings läns kommuner inom områdena media, IT, teknik och 
pedagogik (Mediacenter, 2011).  

Dessa tre hjälpte mig med kontaktuppgifter till skolor och lärare som använder sig 
av IST i sin dagliga undervisning. Jag tog därefter mejlkontakt med dessa skolor 
och skickade med ett så kallat informantbrev, mer om detta under rubriken Brev 
till informanter. På ett par skolor skrev jag till rektorn som därefter skickade 
vidare mejlet till lärarna på skolan. På andra skolor tog jag mejlkontakt direkt med 
de lärare som jag fått namnen på. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval där 
intervjupersonerna har valts utifrån de kontakter som jag har fått (Bryman, 2002). 

Totalt kontaktades sex lärare på fyra olika skolor. Fem lärare sa ja till att ställa 
upp som intervjupersoner. Dock blev en av dessa senare sjukskriven och tackade 
då nej till intervjun. Den sjätte läraren hade inte tid för en intervju. Totalt 
intervjuades alltså fyra lärare.  

De lärare som har ställt upp på intervju har gjort detta frivilligt och har 
förmodligen ett intresse för att använda IST i undervisningen och känner sig 
bekväma i sitt användande. Samtliga lärare har uttryckt en positiv inställning till 
IST i intervjuerna. Detta är viktigt att påpeka då det kan innebära att tolkningen av 
lärares undervisning med IST blir positivare än om urvalet varit annorlunda. 

För att bredda urvalet hade ett alternativ varit att göra intervjuer via telefon. Jag 
ville dock träffa lärarna personligen då det är lättare för mig att göra en bra 
intervju där jag inte bara hör lärarens röst utan även ser kroppsspråk och mimik. 
Jag har på så sätt också fått möjlighet att se de intervjuades arbetsplatser. 
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3.3 Brev till informanter 
I samband med att kontakt togs med skolorna skickade jag med ett informantbrev 
som de enskilda lärarna fick ta del av innan de intervjuades (se Bilaga 1). I brevet 
fanns information om studiens syfte, att intervjun spelas in och transkriberas, att 
deltagandet är frivilligt samt att man som intervjuperson har rätt att när som helst 
avbryta intervjun. Jag berättade även att intervjun endast används i materialet för 
uppsatsen samt var uppsatsen publiceras och vem som står som ansvarig för 
undersökningen. Dessutom påpekade jag att inga namn eller andra uppgifter som 
kan kopplas till personen tas med i transkriberingen av intervjun eller uppsatsen.  

Detta följer de etikregler som Vetenskapsrådet slår fast och stämmer även överens 
med vad Etikprövningslagen (CODEX, 2011)11

3.4 Intervjuer 

 sätter upp som krav över vad 
deltagare ska informeras om. Här framhålls även att informationen ska ges på ett 
sådant sätt att det är tydligt och klart för informanten vad han eller hon samtycker 
till och vilka risker som forskningen kan medföra.  

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar formulerades en intervjuguide 
(se Bilaga 2). Antalet frågor i intervjuguiden är inte så många, vilket är ett 
medvetet val från min sida. Dels skulle fler frågor öka risken för att 
intervjupersonen tappar intresse och dels finns risken att frågorna blir alltför 
spridda och fokuset för intervjun förloras (Hartman, 2003). Det är naturligtvis 
viktigt att frågorna täcker de områden och frågeställningar som jag som 
intervjuare är intresserad av men det är intervjupersonernas perspektiv som styr 
(Bryman, 2002).  

Innan intervjun förklarade jag syftet med min undersökning, att inga namn skulle 
komma fram i transkriberingen av intervjun eller i uppsatsen och att intervjun 
förväntades ta max 45 minuter. Jag frågade även om jag fick spela in intervjun för 
senare transkribering.  

Intervjuguiden inleds med några korta frågor kring lärarens bakgrund och 
erfarenhet av IST i undervisningen. Därefter följer frågor kring hur 
vidareutbildningen inom IST har sett ut samt hur läraren upplever att IST har 
påverkat undervisningen och lärarens egna pedagogiska grundsyn. I slutet av 
intervjun tas temat interaktivitet upp och intervjun avslutas sedan med att fråga 
vilket stöd läraren skulle önska i sitt fortsatta arbete med IST.  

När man använder intervju som metod är det alltid bra att genomföra en så kallad 
pilotundersökning eller pilotintervju. Syftet med pilotintervjun är dels att kunna se 
om frågorna fungerar som man har tänkt sig, dels att intervjun i sin helhet blir bra 

                                                 
11 Webbplatsen CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- och 
bioetik vid Uppsala universitet och innehåller bland annat de etiska riktlinjer och lagar som är av 
betydelse för forskare.  
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(Ibid.). På så sätt kan man förhoppningsvis undvika oklara frågeformuleringar 
eller irrelevanta frågor.  

I min undersökning fanns det inte stora möjligheter att genomföra en pilotintervju 
eftersom att urvalet var så pass litet. De intervjutillfällen som gavs var så få att jag 
valde att inte använda ett eller ett par av dem till en pilotintervju. Men bearbetning 
av intervjuguiden är fortfarande viktig och därför valde jag att diskutera den med 
min handledare och med Björn Bertilsson vid Linköpings kommun. Eftersom att 
de har erfarenheter av att konstruera intervjuer kunde de ge mig värdefull respons 
på intervjuguiden. Jag har även under undersökningens gång gjort ett besök vid 
Mediacenter i Jönköping för att få en bättre bild av hur tavlorna fungerar och hur 
implementeringen av IST i skolor sker.  

Detta ledde bland annat till att jag höll nere antalet frågor och att jag lade tydligare 
fokus på begreppet interaktivitet, då detta kan vara svårt för lärare att definiera.  

Vid intervjuer finns det en rad praktiska aspekter att ta hänsyn till. Bland annat är 
det bra om intervjun genomförs i en lugn miljö utan störningsmoment, som till 
exempel ljud eller andra personer som kommer in och avbryter (Ibid.). Samtliga 
intervjuer genomfördes på lärarnas arbetsplats. Detta underlättade för lärarna som 
fick välja tid för intervjun och även befinna sig i en miljö där de förhoppningsvis 
känner sig hemma och avslappnade. Det var även ett val från min sida för att 
minimera den intervjuareffekt som jag som intervjuare annars kan ha på den som 
intervjuas. Tre lärare intervjuades i olika grupprum medan en lärare valde att 
intervjuas i personalens fikarum. Intervjuerna tog i genomsnitt 28 minuter.  

Alla fyra intervjuer genomfördes utan några avbrott eller störande inslag. Vid två 
av intervjuerna kunde vi höra ljud från trafiken utanför och undervisningen i 
angränsande rum. Detta påverkade dock inte intervjuerna och inte heller 
ljudupptagningens kvalitet där det tydligt gick att höra vad som sades i 
intervjuerna.  

Samtliga intervjuer spelades in med tillåtelse av lärarna. Jag använde mig av en 
MP3-spelare med inbyggd mikrofon och bra ljudupptagning som placerades 
mellan mig och intervjupersonen. Att få en bra inspelning är viktigt, inte minst vid 
kvalitativa intervjuer. Dels är det lätt att missa intervjupersonernas egna fraser och 
uttryck om intervjuaren endast antecknar svaren, och dels måste intervjuaren ha 
tid att vara lyhörd för det som intervjupersonen säger för att kunna följa upp det 
utan att känna sig strikt bunden till intervjuguiden (Ibid.). 

3.5 Bearbetning 
För att underlätta analysen av intervjuerna har jag valt att transkribera större delen 
av alla fyra intervjuer. Jag har gjort detta kontinuerligt allteftersom att 
intervjuerna genomförts. På så sätt har jag kunnat se vilka teman som har 
dominerat varje intervju och om det har funnits något som jag vill ta upp i de 
resterande intervjuerna (Bryman, 2002).  
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Efter att ha genomfört och transkriberat alla intervjuerna har jag sedan analyserat 
intervjuerna utifrån undersökningens frågeställningar. Detta har skett genom att 
jag har läst igenom transkriberingarna, strukit under väsentliga partier och 
samtidigt gjort anteckningar kring olika teman. Jag har därefter jämfört 
intervjuerna för att se vilka skillnader och likheter eller mönster som har framträtt.  

3.6 Etiska hänsynstaganden 
Alla människor kan sägas bära på en inre moral som visar sig i de val vi gör och i 
vårt beteende, inte minst i mötet med andra människor. Moralen är inte 
nödvändigtvis något vi har reflekterat över eller något vi kan rättfärdiga, men den 
finns ändå där (Vetenskapsrådet, 2011).  

Ibland finns det däremot ett behov av en mer medveten moral, en etik. Etiken är 
ett försök att sätta ord på moralen, en generell teori där vi formulerar vilka normer 
som gäller och som vi kan argumentera för. Etiken är på så sätt medveten, 
reflekterad och motiverad (Ibid.). 

Som en del av etiken inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det 
forskningsetiska principer som varje forskare bör följa för att undvika att personer 
som är med i forskningen utsätts för skada eller kränkning, men även för att 
forskningen ska kunna bidra till att de våra kunskaper utvecklas och fördjupas 
samt att våra metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2002).  

I undersökningen har jag tagit hänsyn till de fyra etiska krav som Vetenskapsrådet 
(Ibid.) har ställt upp, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informanterna ska få information om vilka villkor 
som gäller för undersökningen, de ska få veta att deltagande är frivilligt och att de 
när som helst kan avbryta sin medverkan. De ska få reda på all information som 
eventuellt kan påverka deras beslut om att delta eller ej (Ibid.). Detta krav har 
uppfyllts bland annat genom det mejl som skickades ut till lärarna i samband med 
förfrågan om att ställa upp på en intervju (se Bilaga 1). 

Samtyckeskravet säger att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan i undersökningen och att de när som helst kan välja att inte delta. 
Forskaren måste få informanternas samtycke till undersökningen och i de fall där 
deltagarna är under 15 år krävs även vårdnadshavares samtycke (Ibid.). I min 
undersökning tackade deltagarna ja till att intervjuas efter att de hade fått veta via 
mejlet med information att deltagandet var helt frivilligt. 

Konfidentialitetskravet säger att alla uppgifter i undersökningen som kan innebära 
att informanternas identitet röjs ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet, detta gäller inte minst etiskt känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 
2002; Bryman, 2002). I transkriberingen av intervjuerna har alla namn tagits bort 
och andra uppgifter som kan härledas till personerna har inte tagits med. I 
uppsatsen är alla namn fingerade och efter att arbetet är klart kommer även alla 
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inspelningar att raderas. Detta görs för att ingen obehörig ska kunna komma åt 
uppgifter kring informanterna.  

Nyttjandekravet benämns även autonomikravet och innebär att det insamlade 
forskningsmaterialet endast får användas för det ändamål som anges för 
forskningen. Uppgifter, transkriberingar eller annat material får till exempel inte 
användas i kommersiella syften eller lämnas ut till lärare för betygsättning 
(Hartman, 2003). 

Av de fyra lärare som intervjuades hade jag själv kontakt med tre av dem inför 
intervjun och skickade då med information enligt informationskravet 
(se Bilaga 1). Den fjärde läraren tackade ja till intervjun genom en av mina 
kontaktpersoner som även kom överens med läraren om en tid för intervjun. När 
intervjun genomfördes hade jag själv inte haft kontakt med läraren innan och 
läraren hade inte tagit del av samma brev som jag skickade till de andra 
intervjupersonerna. Jag tog därför upp den information som nämndes i brevet 
muntligt och påpekade att deltagandet var frivilligt och att det var möjligt att när 
som helst avbryta intervjun. 

Under denna intervju fanns den person som först tagit kontakt med läraren med i 
rummet under intervjun. Läraren och personen i fråga känner varandra men 
personen arbetar inte på skolan och var med av eget intresse. 

Detta kan ha påverkat intervjun på flera sätt. Dels kan lärarens svar ha påverkats 
av att någon annan fanns med och lyssnade och dels blir inte intervjun lika 
anonym. Så här i efterhand inser jag att det hade varit mer lämpligt att personen 
inte satt med under intervjun eller att lärarens medgivande åtminstone hade skett 
utan att personen i fråga fanns närvarande, vilket var fallet. Den tredje personen 
satt tyst vid sidan av under hela intervjun och jag märkte inte av någon påverkan 
hos läraren. På grund av detta och eftersom att urvalet är så pass litet har jag ändå 
valt att ta med intervjun i underlaget för arbetet. Eventuell påverkan kan dock inte 
helt bortses ifrån. 
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4. Resultat och analys 
Under bearbetningen av intervjuerna har några teman i materialet blivit tydliga. 
Detta gäller lärarnas syn på interaktivitet, vilka förändringar som lärare anser att 
IST har medfört samt behovet av vidare kompetensutveckling inom IST. Temana 
lyfts fram i nedanstående resultat och analys. För att göra det mer överskådligt är 
kapitlet uppdelat utifrån undersökningens tre frågeställningar.  

4.1 Presentation av lärare 
Som bakgrund till resultatet och analysen presenteras först kort de fyra lärare som 
har intervjuats. Alla namn är fingerade med hänsyn till konfidentialitetskravet 
(se rubriken Etiska hänsynstaganden). 

4.1.1 Henrik 
Henrik har arbetat som lärare i tolv år och undervisar i engelska och franska i 
årskurs 6–9. Han har arbetat med IST i ett par månader och har mestadels lärt sig 
tavlans funktioner själv. På skolan samarbetar han med en annan kollega som 
också har fått en tavla installerad i sitt hemklassrum. Henrik har tillgång till IST 
vid ungefär hälften av sina lektioner och använder tavlan under de flesta av dessa 
lektioner. 

4.1.2 Monica 
Monica är mellanstadielärare sedan fyrtio år tillbaka och har de senaste åren 
mestadels undervisat i matematik, NO och svenska. Hon har arbetat med IST 
sedan ett knappt år tillbaka och då främst i matematikundervisningen, 
uppskattningsvis tio lektioner i veckan. Monica har varit på tre tillfällen för 
vidareutbildning inom IST och har utöver det lärt sig själv i samarbete med en 
annan kollega.  

4.1.3 Per  
Per har arbetat som lärare i sju år och undervisar på högstadiet i NO, teknik och 
matematik. För fem år sedan var han med när IST introducerades på skolan. 
Introduktionen av IST skedde på lärarnas initiativ. Lärarna fick en utbildning på 
ett par timmar från företaget som sålde tavlorna. Sedan dess har utbildningen skett 
internt på skolan och Per har lärt sig tavlans funktioner tillsammans med sina 
kollegor.  

4.1.4 Maria 
Maria är lärare sedan två och ett halvt år och har använt sig av IST i ett år. Hon är 
språklärare på högstadiet och använder den interaktiva skrivtavlan i alla sina 
lektioner och i de olika lektionsmomenten. När Maria började på skolan fanns det 
redan IST i klassrummen och hon har till stor del själv lärt sig tavlans funktioner 
med hjälp från kollegor.  
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4.2 Utveckling av undervisningsmetoder 
När IST introduceras i en skola kan det ge tillfälle till att utveckla de 
undervisningsmetoder som används. Detta kräver ofta en medvetenhet från 
lärarnas sida om hur en sådan förändring kan ske och vilka förutsättningar som 
finns. Samtidigt är det viktigt att inte blunda för de svårigheter som kan uppstå på 
vägen.  

För många lärare är vardagen i skolan pressad, där många beslut måste tas och där 
det finns mer att göra än vad som finns tid för på schemat. När IST introduceras i 
undervisningen är det inte ovanligt att lärare känner sig stressade. Många hinner 
inte lägga den tid som de vill på att lära sig tavlans funktioner och på att utveckla 
undervisningen med hjälp av IST. Detta är något som även framgår i intervjuerna 
med de fyra lärarna Monica, Per, Henrik och Maria. 

På Monicas skola fick alla lärare var sin laptop vid ungefär samma tidpunkt som 
IST sattes upp för ett knappt år sedan. För att hinna med arbetet fick Monica 
prioritera att införa den interaktiva skrivtavlan i ett av sina ämnen och lägga 
mindre tid på planeringen av lektioner med tavlan i de övriga ämnena.  

Henrik har använt IST i ett par månader och tror att han har stor nytta av att han 
redan använder datorer i sitt arbete och kan hantera den grundläggande 
programvaran.  

Maria menar att för en del lärare är det svårare att ta till sig den nya tekniken men 
att det underlättar om man sedan innan har vana av att använda IKT. Hon började 
undervisa för ett år sedan på en skola där IST redan användes och fick själv lära 
sig tavlans funktioner med stöd av kollegorna. Hon upplever dock att det har varit 
relativt lätt. Detta tror hon beror på hennes datavana men även att hon tycker att 
det har varit roligt att lära sig den nya tekniken. Dessutom finns det ett starkt stöd 
från de kollegor som har använt IST längre.  

Även Per talar om hur viktigt det är att det finns en öppen atmosfär bland 
kollegorna där det är okej att ställa frågor och där man delar med sig av material 
till varandra. Per beskriver hur lärarna på skolan har lärt sig tavlans olika 
funktioner och utvecklat sina kunskaper inom olika användningsområden. När han 
själv behöver hjälp med att exempelvis göra en sökning efter bra webbsidor ber 
han en kollega om hjälp som är bättre på det. På så sätt ger och får lärarna hjälp av 
varandra.  

Monica har en kollega som hon diskuterar användningen av IST tillsammans med 
men varken hon eller hennes kollega har särskilt lång erfarenhet av IST.  Även 
Henrik är relativt ensam om att använda IST på sin skola, han och en annan lärare 
är först ut att använda tavlan på sina lektioner. Målet på hans skola är att alla 
lärare ska få tillgång till IST.  

På Pers skola har man hunnit längre, här introducerades IST för fem år sedan. 
Detta skedde då på lärarnas eget initiativ och Per var en av dem som var drivande 
i projektet. Han beskriver hur svårt det var i början att få alla kollegor att anamma 
den nya tekniken.  
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Att introducera var en blandning mellan lurendrejeri och att visa upp 
vad det var för något. Det gällde ju att visa upp vad det var för 
någonting för dem som man kände skulle hänga på, och att lura dem 
som man kände inte skulle hänga på. Och nu är alla på. (Per) 

Detta sägs med glimten i ögat. En del lärare var redan från projektets start 
intresserade av att lära sig mer om IST medan andra först behövde lära sig 
grunderna, steg för steg. Per menar att även om det finns lärare som är emot 
tekniken så behöver majoriteten av kollegiet vara positiva till satsningen för att 
den ska lyckas. Dessutom behöver det finnas en mindre grupp entusiaster som 
driver arbetet framåt.  

Ibland uppstår det problem med tekniken. Det kan exempelvis bero på att skolans 
nätverk inte fungerar, att inställningarna mellan dator och tavla är fel eller att 
programvaran inte fungerar som den ska. Alla fyra lärare nämner olika tekniska 
problem men de framhåller samtidigt att det är sällan det uppstår något och att det 
mesta går att lösa. Maria tar hjälp av skolan IT-tekniker.”När det inte fungerar, då 
blir man ju väldigt utlämnad, då har man ingenting”, säger hon och påpekar att 
hon brukar försöka ha en reservplan där den interaktiva skrivtavlan inte behöver 
användas för undervisningen. 

På frågan om vilket stöd som lärarna skulle vilja ha i sitt fortsatta användande av 
IST nämner alla vikten av en bra vidareutbildning. Maria skulle vilja ha ett mer 
formellt stöd i form av en fortbildning som sker kontinuerligt vid återkommande 
tillfällen. Monica skulle vilja lära sig mer om de grundläggande funktionerna för 
att sedan gå vidare därifrån. Henrik skulle gärna vilka träffa lärare på andra skolor 
för att kunna utbyta erfarenheter av IST. Den som har använt IST längst av de fyra 
lärarna är Per men även han känner att han fortfarande har behov av att lära sig 
mer. Han vill gärna se konkreta lektionsexempel och få råd om hur han kan 
använda Internet och de resurser som finns där på ett mer kvalitativt sätt.  

Alla fyra lärare har använt IST olika mycket och kommer med olika behov. Per 
framhåller att behoven alltid är individuella och att det är svårt att skräddarsy en 
utbildning som passar alla. Att det däremot behövs vidareutbildning står klart.  

4.3 Lärarnas syn på interaktivitet 
I intervjuerna med de fyra lärarna frågas det bland annat om varför det heter just 
interaktiv skrivtavla, vad är interaktivitet och vad är det som gör tavlan interaktiv?  

Monica har svårt att definiera vad interaktivitet innebär men pratar om den 
rörlighet som finns i klassrummet, att undervisningen behöver innehålla en 
mångfald av olika arbetssätt. Hon nämner även samarbetet mellan lärare och 
elever och menar att det är grunden för all undervisning.  

Kan du inte samarbeta, når du inte fram till dina elever och föräldrar, då 
är det ju svårt att nå målen. Likadant med, om man kan säga så, den 
interaktiva stämningen i ett klassrum. Det är ju ingenting som man bara 
kan ’nu ska vi ha go stämning’ utan man skapar, man skapar det 
tillsammans. (Monica) 
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När det är hög interaktivitet i klassrummet kan man läsa av det på stämningen, om 
det är en arbetsro som uppstår för att det är roligt att jobba och inte en som är 
beroende av lärarens stränga krav på ordning.   

Även de andra lärarna lyfter fram samarbetet och kommunikationen med och 
emellan eleverna som en del av interaktiviteten. Henrik pratar till exempel om att 
läraren integrerar med tavlan och med eleverna, samtidigt som eleverna också 
interagerar med varandra och med läraren. Det sker även en slags integrering med 
materialet där IST gör det möjligt att komma åt andra källor utanför klassrummet.   

Interaktiviteten visar sig alltså dels i att tavlan används som ett 
kommunikationsmedium för att vidga vyerna utåt och dels i involveringen av 
eleverna i lärandet. Per uttrycker det på ett annat sätt. 

När man får ett djup i tavlan, alltså när den blir tredimensionell och blir 
ett fönster ut i världen som jag hämtar in fakta ifrån, och när eleverna 
och jag får vara med och skapa det gemensamma underlaget till vår 
undervisning, det är då tavlan blir interaktiv. (Per) 

Maria tycker att den interaktiva skrivtavlan bör vara något mer än en vanlig 
whiteboard och inte bara främja en envägskommunikation. Med IST arbetar man i 
kommunikation med tavlan på ett nytt sätt. ”Den är ju inte interaktiv bara för att 
den hänger där”, säger hon. Den interaktiva skrivtavlan är numera mer än en dyr 
och märkvärdig whiteboard för henne, vilket var hennes första intryck.  

Per menar att den interaktiva skrivtavlan går att använda som en vanlig 
whiteboard men att interaktiviteten blir verklig först när man börjar ta in 
yttervärlden och när eleverna får vara med och skapa lärstoffet.  

Henrik tycker att det är svårt att veta vad som förväntas av lärare i undervisningen 
med IST.  

Förväntas vi lärare skapa varenda lektion med flyttbara bilder, klickbara 
rutor och annat, eller ska tavlan även användas som en vanlig 
whiteboard, men en som erbjuder fler möjligheter? (Henrik) 

Han menar att IST kan användas för att fånga elevers uppmärksamhet men att det 
inte räcker för att tavlan ska kunna kallas interaktiv.  

Även för Monica är det viktigt att den interaktiva skrivtavlan inte bara blir ett 
häftigt inslag i lektionen, den måste tvärtom vara en del av den pedagogiska 
helhetssynen, ett verktyg bland andra. Per menar att interaktivitet inte är att kunna 
plocka isär olika figurer och se att ’det här är basytan och så här stor är radien’, 
det räcker inte. Man måste kunna förändra förutsättningarna och se sambanden 
mellan de olika faktorerna för att ett läromedel ska kunna kallas för interaktivt. 

I intervjuerna med lärarna är det tydligt att de alla anser att interaktivitet även kan 
ske utan IST. Henrik säger till exempel att ”interaktiviteten i klassrummet har 
alltid funnits”. Per menar att all teknik är en förlängning av människan och att 



22 

 

installationen av IST aldrig kan bli en lösning på en jobbig pedagogisk situation. 
Däremot kan IST vara ett hjälpmedel för att uppnå en interaktiv undervisning.  

IST ersätter på intet sätt läraren i undervisningen. Att ha tillgång till mycket 
information, genom exempelvis Internet, är inte samma sak som att det blir till 
kunskap hos användaren. En av lärarens uppgifter är att guida eleverna i 
integreringen av ny kunskap. Detta menar Per och påpekar samtidigt att 
undervisningen med IST förmodligen kräver en bättre lärare än den utan IST. Nu 
är inte längre lärarens ord som är lag i klassrummet utan eleverna är med i 
lärprocessen. Dessutom finns det fler informationskällor att ta ställning till 
förutom skolböckerna.  

4.4 Förändring i pedagogik 
Lärarna som har intervjuats är alla positivt inställda till IST i skolan och använder 
en interaktiv skrivtavla under de flesta av sina lektioner. Frågan är hur IST har 
påverkat dem i deras arbete? Är tavlorna ett verktyg för att förändra synen på 
undervisning och pedagogik, eller stärker de lärarnas befintliga pedagogik? 

Som redan nämnts tycker ett par av lärarna att introduktionen av IST i 
undervisningen har underlättats av att de redan innan har haft vana av att använda 
IKT. Maria utvecklar detta och säger att det finns de lärare som är rädda för att 
veta mindre än eleverna. De släpper därför inte in eleverna i användandet av IST. 
Maria tar själv ofta hjälp av eleverna när hon inte förstår tekniken, hon menar att 
det inte längre är lärarens uppgift att utgöra en auktoritet som står över alla och 
vet allting.  

Förut har jag nog sett det här med att använda Internet som en resurs 
och datorn som ett hjälpmedel, som nånting tillfälligt, som nånting man 
gör lite då och då vid sidan av, som inte riktigt hör till skolan och som 
man gör det för att det är roligt. Men nu har jag en annan syn. Det är ju 
den här världen vi lever i. Eleverna använder datorer, jag använder 
dator hela tiden hemma så varför ska inte de lära sig det? Det är ju så vi 
lever nu. Så på det sättet har jag nog ändrat min syn. (Maria) 

Även Henrik kommunicerar ofta med eleverna i sin undervisning. Men han undrar 
samtidigt hur IST ska kunna användas av alla elever i en större klass under samma 
lektion och ifrågasätter varför eleverna ska använda tavlan till att flytta runt bilder 
eller fylla i svar. Henriks undervisning är ofta lärarledd och det är mestadels han 
som använder tavlan. På så sätt har IST inte förändrat hans undervisning utan 
utgör mer ett hjälpmedel i den pedagogiska syn som han har sedan tidigare. Men 
han framhåller samtidigt att detta kan komma att förändras i takt med att han 
använder tavlan mer.  

För Monica är den interaktiva skrivtavlan ett hjälpmedel i undervisningen och inte 
heller hennes grundsyn har ändrats sedan hon fick tavlan.  

Den har inte förändrat min grundsyn, absolut inte. För jag menar, min 
grundsyn är ju att alla barn arbetar olika, att alla barn lär på olika sätt, 
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men vi har samma mål. Och för att nå dit använder jag de verktyg jag 
har. Och en tavla är ju en del av det hela. (Monica) 

Läraren Per tycker inte heller att den interaktiva skrivtavlan har ändrat hans 
pedagogiska grundsyn. Däremot förändrades den när skolan bedrev det 
utvecklingsarbete inom matematiken som sedan ledde till att IST introducerades 
på skolan. Matematikprojektet innebar ett tydligt skifte i synsättet på lärande, som 
sedan stärktes av arbetet med IST.  

Innan undervisade man ju mer utifrån vad böckerna sa. Nu har vi 
plockat bort böckerna. Nu är det lärarens kunskap och elevernas 
kunskap som ligger i centrum istället. Sen använder vi ju böckerna som 
stöd för att hitta material, och så där. Men vi använder inte böckerna på 
det sättet att de styr oss. (Per) 

När boken inte ger ett tillfredställande svar på en fråga går Per tillsammans med 
eleverna ut på Internet direkt under lektionen för att få en bättre överblick och 
kanske ett annat svar. Per diskuterar källkritik och plagiering med sina elever och 
menar att ”datorn är en förbannelse men datorn är samtidigt en välsignelse”. 

Maria brukar säga till sina elever att det är ”okej att inte kunna” och menar att hon 
då måste kunna ha samma attityd. Som lärare har hon alltmer blivit något utav en 
guide som hjälper eleverna att hitta och värdera information. 

Per utvecklar detta och säger att den logiska tanken har blivit viktigare sedan han 
började arbeta med IST. Genom att tavlan inte är lika stor som den äldre 
whiteboarden måste han kunna avgöra vad som är mest väsentligt och hur han ska 
förmedla detta på ett logiskt sätt. Elevernas frågor och kunskaper är det som styr 
undervisningen på ett tydligare sätt än innan. En annan stor skillnad är att den 
interaktiva skrivtavlan gör det lättare för honom som lärare att servera en djupare 
kunskap för eleverna, en kunskap som han inte alltid har själv men som han kan 
söka reda på.  

Per har hittat ett sätt att låta eleverna påverka undervisningen med hjälp av IST. 
Monica tar IST till hjälp i att få en varierad undervisning som möter elevernas 
olika behov. Henrik ser den interaktiva skrivtavlan som ett stöd i den mer 
lärarledda undervisning som han bedriver. Maria ser möjligheten att involvera 
eleverna i undervisningen men säger samtidigt att hon skulle kunna vara bättre på 
det.  

Här finns det inget som säger vilken undervisningsmetod som är den bästa. Men 
oavsett vilken slags undervisning de fyra lärarna står för tycker de alla att IST kan 
vara ett verktyg för interaktivitet i klassrummet.  
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4.5 Sammanfattande analys 
Alla fyra lärare som har intervjuats ser fördelarna med att använda IST i 
undervisningen. Den interaktiva skrivtavlan har för flera av dem blivit en naturlig 
del av undervisningen och ett verktyg för att göra denna mer varierad och 
anpassad efter elevernas olika lärstilar. 

Samtidigt nämner lärarna flera faktorer som har påverkat deras användande av 
IST. Maria, Per och Henrik är vana dataanvändare sedan tidigare och även 
Monica använder numera sin laptop som ett stöd i det dagliga arbetet i skolan. Det 
är tydligt att deras inställning till ny teknik och deras vana av IKT har påverkat 
hur väl de har kunnat tillgodogöra sig användandet av den interaktiva skrivtavlan.  

Maria och Per är glada över det stöd som de får från sina kollegor som har 
erfarenhet av IST sedan tidigare. Det tycks vara en stor fördel när det finns en 
öppen atmosfär i kollegiet där det är okej att ställa frågor och där alla delar med 
sig av sina erfarenheter, antingen i samtal kollegor emellan eller i form av resurser 
via skolans nätverk.  

Det är även tydligt att lärares inställning vid introduktionen av IST i skolan är 
avgörande för hur väl den nya tekniken anammas. På de skolor där många är 
positiva till implementeringen och där det finns de som är med och drar finns 
förhoppningen om att IST får bli en mer långsiktig satsning och inte något som 
tappar sitt värde med tiden.  

Alla lärare uttrycker behovet av en fortsatt vidareutbildning där det finns 
möjligheter till att ställa frågor utifrån de egna behoven och där kurstillfällena ger 
konkreta tips för lektionsplaneringen.  

Även om interaktivitet kan vara svårt att beskriva tycks det finnas en medvetenhet 
hos lärarna om hur de vill att en interaktiv undervisning ska se ut. Monica 
använder orden rörlighet, mångfald och samarbete. Per tycker att IST är en hjälp i 
att involvera eleverna och att öppna upp för världen utanför klassrummet. Maria 
pratar om kommunikationen i klassrummet och menar att den interaktiva 
skrivtavlan i sig inte är interaktiv, det är användningen av den som är avgörande. 
Henrik funderar kring hur eleverna kan engageras i lektionerna och tycker att det 
inte räcker att fånga deras uppmärksamhet med häftiga illustrationer eller inslag.  

Samtliga lärare menar att interaktivitet kan ske även utan den interaktiva 
skrivtavlan. Ett interaktivt klassrum kräver en duktig lärare som kan guida 
eleverna i lärprocessen. Interaktivitet är något som lärare och elever skapar 
tillsammans. 

Den interaktiva skrivtavlan tycks inte ha förändrat lärarnas grundsyn på 
pedagogik. Maria nämner däremot att hon har blivit medveten om att hon som 
lärare inte behöver ha alla svar. Datorn och den interaktiva skrivtavlan har blivit 
en integrerad del av undervisningen. Per säger att det numera inte är böckerna 
som styr undervisningen utan istället lärarens och elevernas kunskap.  
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5. Diskussion 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur den interaktiva skrivtavlan påverkar 
lärares syn på undervisning. Som utgångspunkt för arbetet tas ett sociokulturellt 
perspektiv där lärande ses som något som sker i kommunikation med andra 
människor och under påverkan av de erfarenheter vi har sedan tidigare men även 
av hur verkligheten tolkas eller medieras genom olika artefakter (Säljö, 2000).  

Resultatet visar att den mest grundläggande synen på undervisning inte har 
förändrats hos de intervjuade lärarna. För en av lärarna har dock grundsynen 
förändrats över åren, men förändringen tog sin början innan introduktionen av IST 
och har sedan stärkts genom användningen av IST.  

Detta ger dock inte hela svaret på hur lärarnas arbete med IST ser ut. För även om 
lärarna fortfarande står fast vid sina värderingar vad gäller undervisning så har 
den interaktiva skrivtavlan inneburit förändringar. För Maria har exempelvis 
datorn och IST blivit ett naturligt inslag i lektionerna, för Per är tavlan ett 
hjälpmedel i att öppna upp undervisningen för elevernas påverkan och för Henrik 
har introduktionen av IST varit en start för en tankeprocess kring interaktivitet och 
lärarens roll. Även om det inte har skett någon större förändring av lärarnas 
grundsyn på undervisning har alltså undervisningsmetoderna påverkats, om än på 
olika sätt hos de olika lärarna.  

Det är här värt att påpeka på att IST och involvering av eleverna i undervisningen 
inte automatiskt medför att undervisningen förbättras. Intervjuerna med lärarna 
visar på att det är viktigt att eleverna är med och formar undervisningen. 
Samtidigt krävs det fortfarande att läraren är ledare i klassrummet och hjälper 
eleverna i lärprocessen.   

Lärare har olika inställning till ny teknik (Jedeskog, 1998; Glover & Miller, 2001; 
Rogers, 1983). Detta är i sig helt naturligt med tanke på att lärares olika 
personligheter och tidigare erfarenheter av förändringar i skolan. Vid 
introduktionen av IST är det viktigt att vara medveten om detta och att låta målen 
för projektet vara långsiktiga. Verklig förändring tar tid, inte minst eftersom den 
även måste ske i inställningen hos de människor som den berör. Lärarna Monica, 
Maria och Henrik är fortfarande relativt nya användare av IST. De passar alla mer 
eller mindre in på den beskrivning som Rogers (1983) ger av innovatörer samt 
den tidiga majoriteten. De har en öppen och positiv inställning till ny teknik och 
är villiga att lära sig mer om IST. Henrik och Monica är bland de första på sina 
respektive skolor att använda IST även om implementeringen av tavlorna 
fortfarande är ny. Läraren Per kan sägas vara en tidig innovatör (Rogers, 1983) 
eller en av pionjärerna (Glover & Miller, 2001) på sin skola. Han har ett starkt 
intresse för teknik och var, trots risker, med och införde IST i kollegiet.  

Om lärare känner att implementeringen av IST är något som lagts på dem 
ovanifrån eller något som blir ännu en punkt på agendan kommer satsningen med 
hög sannolikhet inte att få något verkligt genomslag. Det är viktigt att det finns en 
tydlig strategi för införandet av IST men även att denna strategi är en som lärarna 
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kan stå för och ta till sig. Initiativet kan till exempel inte enbart komma från en 
utomstående instans utan att först ha förankrats hos användarna. På Pers skola 
tycks till exempel implementeringen av IST ha blivit ett långsiktigt projekt tack 
vare att lärarna själva har varit med och tagit initiativ till satsningen. 

Strategiskt sett bör det även vara klokast att involvera de i kollegiet som kan anses 
vara innovatörer (Rogers, 1983) samt andra informella ledare för att på så sätt 
även vinna förtroendet hos de övriga. Det behöver även finnas en utarbetad plan 
för den vidareutbildning som lärarna får. Denna bör vara anpassad efter lärarnas 
individuella behov (Balanskat et al., 2006; Miller & Glover, 2010) och föregås av 
att alla får möjlighet att lära sig grunderna i dataanvändning och IKT.  

En bra vidareutbildning gör det även möjligt att få med fler i satsningen på IST. 
Precis som eleverna i skolan behöver lärare också få känna att det är meningsfullt 
och roligt att få lära sig. Detta tror jag underlättas om utbildningen delvis hålls av 
någon utifrån, detta för att höja nivån på undervisningen utöver vad lärarna själva 
vet inom området, men delvis även sker internt för att gynna samarbetet lärare 
emellan och medvetenheten om att detta är en satsning som görs gemensamt.  

Samarbetet mellan lärare skulle även kunna förbättras genom att 
lektionsplaneringar och annat material görs tillgängligt på en gemensam databas 
(Koenraad, 2008) samt att lärarna får avsatt tid till att dela erfarenheter vid 
exempelvis arbetslagsträffar.  

Av de fyra lärare som har intervjuats har tre fått vidareutbildning vid enstaka 
tillfällen i sambanden med att tavlorna installerades, ingen av dem har hittills fått 
en fortsättning på denna externa vidareutbildning. Dessutom har ingen av de fyra 
lärarna fått arbetstid avsatt för att själva lära sig mer om tavlans funktioner.  

Precis som Miller & Glover (2010) lyfter fram är lärares medvetenhet om 
interaktivitet och hur den speglas i undervisningen en förutsättning för att IST ska 
kunna användas fullt ut. Lärarna i undersökningen har svårt för att sätta ord på 
vad interaktivet innebär men det tycks ändå finnas en inbyggd medvetenhet om 
interaktivitet i deras sätt att tala om sin undervisning och om eleverna.  

Det finns ett behov av att föra en diskussion kring begreppet interaktivitet bland 
lärare. Lärarna i undersökningen nämner både den interaktivitet som sker mellan 
användare och IST som artefakt och den som sker mellan människor. 
Interaktivitet är dock så mycket mer än detta. Ett förslag är att samtal förs i 
lärarnas arbetslag kring de olika nivåer på interaktiv undervisning som Miller et al 
(2005) beskriver, se tidigare beskrivning under rubriken Interaktivitet i 
undervisningen. Vad är det som kännetecknar en förstärkt interaktiv undervisning 
och hur kan denna uppnås i de sammanhang där lärarna står? Det är även viktigt 
att fråga sig för vem tavlan är interaktiv. IST som endast används som ett 
presentationsverktyg är knappast ett steg mot en mer interaktiv undervisning.  

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram den undervisning som de lärare bedriver som 
kan klassas som motståndare (Glover & Miller, 2001) eller vägare 
(Rogers, 1983). De interaktiva arbetsmetoder som Åström (2009) tar upp, såsom 
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anteckningsteknik, case, idéstormning och tvärgrupper, kan användas även utan 
IST. Interaktiv undervisning sker alltså inte endast med hjälp av IST eller andra 
tekniska hjälpmedel. Att vara en så kallad vägrare är därför inte synonymt med att 
inte bedriva en interaktiv undervisning.  

De värderingar och den syn på lärande som en lärare står för präglar förstås den 
undervisning som läraren bedriver. För många ändras detta synsätt inte av att en 
interaktiv skrivtavla installeras i klassrummet. Det som är avgörande i 
sammanhanget är inte vilken teknik som används utan hur den används och med 
vilka intentioner. Undervisningen i de svenska skolorna genomgår just nu en 
förändring där läraren får rollen som en slags coach eller vägledare medan elevens 
kunskaper och frågor blir alltmer centrala (Jedeskog, 1998). Detta tycks passa bra 
med den interaktiva undervisning som efterfrågas i samband med IST och även 
med det sociokulturella perspektivet som sätter kommunikation i centrum (Säljö, 
2000).  

Lärare har dock fortfarande olika ledarstilar och olika sett att se på lärande. Att 
tvingas till en undervisningsform som man själv inte är bekväm med kan aldrig ge 
ett gott resultat. Därför är det viktigt att implementeringen av IST får ske steg för 
steg där de personer som berörs hela tiden tillåts att själva vara med och påverka. I 
denna undersökning har lärares perspektiv av IST och interaktivitet varit i fokus. 
Det är dock minst lika viktigt att se på användandet ur elevers perspektiv.  

Sammanfattningsvis tycks fördelarna med IST vara många samtidigt som det 
fortfarande finns en del hinder på vägen till en interaktiv undervisning med hjälp 
av IST. För många lärare är bristen på tid och tillgång till IST ett hinder i deras 
användande av tavlan i undervisningen. Lärare har olika erfarenhet av teknik i 
undervisningen och deras inställning till IST ser olika ut. Därför är även behovet 
av vidareutbildning inom IST individuellt.  

IST är bland annat är tänkt att vara ett verktyg för att höja interaktiviteten i 
klassrummet. Men begreppet interaktivitet är svårdefinierat och kan antingen ses 
som den kommunikation som sker mellan teknik och användare eller mellan 
människor. I klassrummet kan dessutom interaktivitet ske på olika nivåer eller 
djup, bland annat beroende av integreringen av tekniken i undervisningen men 
främst beroende på lärarens egna strategier och tänkande. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 
Denna undersökning utgår ifrån fyra olika lärares användande av IST i den 
dagliga undervisningen i skolan. Internationellt sett finns det en hel del forskning 
kring IST där underlaget är betydligt större och resultaten av mer generell 
karaktär. I Sverige finns det dock fortfarande ingen forskning som motsvarar den 
internationella i omfång. Även om det finns mycket att lära av forskning från 
andra länder ser verksamheten i den svenska skolan annorlunda ut och det finns 
försvinnande få forskningsprojekt som tar hänsyn till detta.  

De senare åren har en allt större del av forskningen kring IST handlat om den 
pedagogik som är knuten till tavlan. Det finns dock fortfarande ett behov av 
forskning som inte endast är deskriptiv men även normativ, som ger praktisk 
vägledning för lärare i deras pedagogik.  

Något som sällan nämns i forskningen inom IST är vilken inverkan som 
taveltillverkarnas syn på pedagogik ger. De företag som tillverkar tavlor är så vitt 
jag har kunnat se inte traditionella utvecklare av pedagogiskt material. Vilka är 
tillverkarnas motiv, hur speglas detta i den programvara som säljs och hur 
påverkar detta användandet av IST? 

I koppling till mitt eget arbete skulle det även vara intressant att få återkomma om 
ett par år till de lärare som har intervjuats för att se hur deras användning av IST i 
undervisningen ser ut. Frågan är om den interaktiva skrivtavlan då fortfarande är 
ett aktuellt hjälpmedel i undervisningen eller om intresset har svalnat och tavlan 
hunnit bli en välbekant del av vardagen.  
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Bilaga 1: Brev till informanter 
 

Hej! 

Mitt namn är Alfrida Stenström och jag läser näst sista terminen på 
lärarprogrammet vid Linköpings Universitet.  Just nu skriver jag ett 
examensarbete i uppsatsform kring lärares användande av interaktiva skrivtavlor.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interaktiva skrivtavlan påverkar 
lärares syn på undervisning.  Uppsatsen kommer att basera sig på intervjuer med 
lärare som använder en interaktiv skrivtavla i undervisningen.  

Jag undrar om jag skulle kunna få intervjua dig? 

Intervjun beräknas ta som längst 45 minuter. Jag kommer att spela in intervjun 
och föra anteckningar men i uppsatsen och transkriberingen av intervjun kommer 
inga namn att tas med eller något som kan kopplas direkt till dig eller din skola. 
Intervjun är helt frivillig. 

Intervjun kommer endast att användas i materialet för min uppsats. Uppsatsen 
kommer senare att finnas på Linköpings universitetsbibliotek men även publiceras 
elektroniskt på universitetets hemsida. Uppsatsen skrivs inom institutionen Tema 
teknik och social förändring på universitetet och min handledare heter Eva 
Törnqvist. 

/ Jag undrar även om det skulle vara möjligt att få följa med på en lektion innan 
intervjun där du använder dig av den interaktiva skrivtavlan? Detta skulle i så fall 
utgöra en bakgrund för vilka frågor jag ställer i intervjun. Jag skulle alltså endast 
titta på användandet av tavlan i klassrummet och inte notera något kring enskilda 
elever eller ta med några namn eller något som kan kopplas till eleverna. / 

Jag ser fram emot ditt svar! 

Hälsningar, Alfrida Stenström 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Beskrivning av syftet för intervjun och upplägget 

• Syfte: Att undersöka hur IST påverkar lärares syn på undervisning 
• Anonymisering. Nyttjande av information. Inspelning. 
• < 45 min 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
o I vilka ämnen och vilken nivå? 

• Vilken erfarenhet har du av att arbeta med IST? 
o Använder du IST i alla eller vissa av ämnena?  
o Hur ofta? 
o Inom vilka moment i undervisningen? Varför? 

 
Hur har eventuell vidareutbildning för IST sett ut? 
(intern/extern, individuell/i grupp, pedagogik/teknik) 

Hur har IST påverkat din undervisning? 
  Finns det några svårigheter/möjligheter med IST i undervisningen? 

Har din egen pedagogiska grundsyn stärkts eller utvecklats med hjälp av IST? På 
vilket sätt? 

Interaktiva  skrivtavlor. Vad menas med att tavlan är interaktiv tycker du? 
 Interaktiv för vem? 

Stärker IST interaktiviteten i klassrummet? I så fall på vilket sätt? 

Vilket stöd skulle du vilja ha i ett fortsatt arbete med IST? 

Något du vill tillägga? /Övrigt 
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