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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om den interaktiva tavlan som ett IT-stöd i skolans klassrum. Syftet med 
uppsatsen var att undersöka lärares inställning till befintligt IT-stöd. Problemet som behandlas 
i uppsatsen var: Varför används inte IT-stöd som den interaktiva tavlan i större utsträckning 
vid undervisningen? För att besvara problemformuleringen utfördes en teoristudie som i 
huvudsak byggde på vetenskapliga artiklar. Teorin sträcker sig över områdena; beskrivning av 
IT i klassrummet, IT-satsningar och lärares inställning till IT. För att nå djupare förståelse för 
problemet genomfördes en undersökning som bestod av både en observation och av 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med lärare och lärarstudenter, där användargraden av 
IT-stöd varierar. Analysen visade att det inte fanns ett enkelt svar på problemet. Det var 
många faktorer som inverkade. I diskussionen framhävs bland annat bristen på vetenskaplig 
forskning om nyttan av IT-stöd. Den interaktiva tavlan har inte tilldelats ett värde och därmed 
är det svårare för skolan att överväga investeringar. Uppsatsen avslutas med fyra slutsatser 
som besvarar frågeställningen. Brist i stöd till lärare och otillräcklig insikt i ITs potential är 
två slutsatser som har betydelse för den låga användargraden av IT-stöd. 
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1. INLEDNING 

Uppsatsens första kapitel börjar med en problembakgrund som mynnar ut i en 
problemformulering. Därefter följer uppsatsens syfte, tillvägagångssätt, avgränsningar och 
uppsatsens disposition. 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 

Sedan början av 1970-talet har den svenska staten investerat miljarder svenska kronor i skolan 
för att möta den tekniska utvecklingen på marknaden. Staten har eftersträvat modern teknik i 
skolan i form av datorer och IT-utbildning för elever och lärare (Billström, 2005; Axelsson, 
1998). Investeringarna har medfört att Sverige av många ansets som ett land med hög 
utbildningsnivå och god teknisk kompetens [1] Sedan slutet av 2002, när projektet ITIS (IT i 
Skolan) avslutades har regeringen tagit ett steg tillbaka när det gäller IT-investeringar i 
skolan. Det är idag kommunerna som bestämmer över investeringar. Länder som England, 
Mexiko och Nya Zeeland har gått om den svenska skolan när det gäller investering i nya IT-
stöd som den interaktiva tavlan ([7], Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
       
Institutet för teknik i Georgia, USA, tog i slutet av 90-talet fram ett smart klassrum som gick 
under namnet ”Classroom 2000”. Systemet bestod huvudsakligen av en interaktiv tavla som 
manövreras av läraren. En interaktiv tavla möjliggör för läraren att förbereda föreläsningar i 
förväg med hjälp av en dator. Presentationen visas på en interaktiv tavla som ser ut som en 
vanlig whiteboardtavla. Läraren kan under lektionens gång föra anteckningar och ta fram 
annat material, till exempel information i realtid genom uppkoppling till Internet. 
Föreläsningen kan sparas efter lektionen och både lärare och elever kan få tillgång till 
materialet elektroniskt (Abowed, 2000). Enligt en studie gjord av Smart Technologies (2004) 
som sammanfattar olika undersökningar från USA, England och Australien. Drogs slutsatsen 
att den interaktiva tavlan som har implementerats i skolsalen har bidragit till ökad närvaro, 
mer attraktiva och positivare lektioner. Lärarna ser bland annat fördelar med att kunna 
förbereda lektionerna genom dator i förväg och spara anteckningar som gjorts på den 
interaktiva tavlan. För att i ett senare skede ha möjligheten att snabbt få fram anteckningarna 
igen som grund för repetitionsunderlag, vilket gör hela utbildningen effektivare.  
 
Renard (2007) sammanfattar svenska skolverkets vision med att IT och Internet kommer att 
lösa många av skolans problem, vilket Renard inte anser är troligt. Många av dagens lärare 
har för dålig kunskap om IT. Svenska lärarna är, trots god tillgång till datorer och Internet 
både hemma och på arbetsplatsen, mindre flitiga användare än många av deras utländska 
kollegor. Konstaterat är även att svenska lärare använder Internet i mindre utsträckning än 
svenskar i motsvarande ålder, trots att det är vanligare med en Internetuppkoppling hemma 
hos lärare (Myndigheter för skolutveckling, 2003). Axelsson (1998) menar att det är en fråga 
om attityd, i form av lärarens inställning till användning av ny teknik. De fåtal skolor i 
Sverige som har investerat i interaktiva tavlor, har till stor del gjort det på grund av initiativ 
från teknikintresserad personal [1, 7].  
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Vi valde att titta på IT-stöd som den interaktiva tavlan, sett från lärares perspektiv. Det har 
gjorts många undersökningar om hur IT-stöd påverkar elever, men lärare har kommit i 
skymundan. Det är läraren som bestämmer i vilken form ny informationsteknik, som den 
interaktiva tavlan, ska användas. Därför är lärare en viktig grupp att ta hänsyn till och förstå 
vid IT-satsningar och användning av nya former av IT-stöd i klassrummet. Anledningen till 
att vi valde att titta på den interaktiva tavlan är att det är ett relativt nytt IT-stöd i Sverige. Vi 
tror att den interaktiva tavlan är har en potential och den fick därför representera IT-stöd i vår 
undersökning.   
 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Varför används inte IT-stöd som den interaktiva tavlan i större utsträckning vid 
undervisningen?  

1.3. SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares inställning till befintligt IT-stöd. 
 

1.4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att besvara frågeställningen har vi undersökt tidigare studier och teori inom området. Vi 
utförde en undersökning där vi observerade lärare vid undervisning där en interaktiv tavla 
användes. Vidare intervjuade vi olika lärare och lärarstudenter. Materialet från intervjuerna 
bearbetades och analyserades. Resultatet pressenterades sedan och diskuterades. Slutligen 
följer de slutsatser som vi kommit fram till och förslag på vidare forskning. 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Vi har i undersökningen avgränsat oss till tre områden; IT i klassrummet, IT-satsningar och 
lärares inställning till IT. Med lärare menar vi yrkesaktiva lärare på grundskola och 
gymnasium i svenska skolor. Samt blivande lärare som examineras i år (2008).   

1.6. UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen börjar med en ett inledande kapitel som beskriver vad som ska behandlas i 
uppsatsen, varför och på vilket sätt. Därefter följer teorikapitlet som är uppdelad i 
(beskrivning av) IT i klassrummet, IT-satsningar i skolan och lärarens inställning till IT. 
Kapitel tre följer därefter som handlar om vilka metoder som ska användas i uppsatsen och 
varför. Rapportens trovärdighet diskuteras. Fjärde kapitlet empiri och femte kapitlet analys 
följer samma struktur som teorikapitlet; IT i klassrummet, IT-satsningar i skolan och lärarens 
inställning till IT. Sjätte kapitlet består av en diskussion som mynnar ut i ett antal slutsatser. 
Slutligen följer förslag på framtida forskning. Följande grafiska bild visar uppsatsens 
disposition.     
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2. TEORI 

I teorin presenteras först en beskrivning av den form av IT som ligger till grund för IT-stöd. 
En beskrivning ges av den interaktiva tavlan. Därefter tar vi upp de IT-satsningar som 
genomförts i Sverige. Vilka förutsättningar som finns för införande av IT i klassrum. Samt en 
utvärdering av resultatet och de lärdomar som erhållits från tidigare IT-satsningar. Slutligen 
följer teori om lärares inställning till IT. Samt orsaker till den barriär som finns mellan lärare 
och IT.  
 

2.1. (BESKRIVNING AV) IT I KLASSRUMMET 

Sedan cirka 60 år tillbaka, när de första stora datorerna utvecklades har våra liv påverkats och 
blivit mer beroende av datorer för varje decennium som gått. Detta har lett till en utveckling 
där tillgång till information har blivit första prioritet för att synas, överleva, utvecklas och 
hänga med i det moderna samhället (Ström, 2002, Weiser & Brown, 1996). Den nya tekniken 
som växer fram och skall hjälpa oss att göra vår vardag lättare är ubiquitous computing 
(UbiComp). Vilket översatt till svenska är transparent teknik eller inbäddad teknik. Ubicomp 
är raka motsatsen till virtuell verklighet. Det innebär att istället för att människan ska gå in i 
datorns värld går datorn in i vår värld (Weiser & Brown, 1996). Ubicomp kan delas in i tre 
delområden: Mobil teknik, bärbar (wearable) teknik och intelligenta miljöer. (Changhao, 
Yuanchun, Guangyou, 2001).  
 
Det smarta klassrummet tillhör enligt Changhao et. al kategorin intelligenta miljöer. Towson 
University i USA definierar ett smart klassrum på följande sätt: 
 
“Ett smart klassrum är ett rum som är utrustat med multimedia komponenter, vilka är 
designande till att förbättra instruktioner och inlärning” [8. s1]  
 
Institutet för teknik i Georgia, USA utvecklade och utvärderade under tre års tid (1997-1999) 
ett system som ”spelar in” och ”sparar” lektionerna i ett klassrum. Projektet gick under 
namnet ”Classroom 2000”. Systemet bestod huvudsakligen av en interaktiv tavla vilken 
manövreras av lärare. En ”ClassPad” där elever kunde följa föreläsningsmaterialet och 
lärarens anteckningar, samt göra egna noteringar. Video- och ljudupptagning skedde i realtid. 
All input sammanfördes efter lektionens slut. Lärare och elever fick tillgång till materialet via 
en webbapplikation. Utvärderingen av projektet genererade enligt Abowd (1999) ett positivt 
resultat, framförallt gynnades många elever av systemet. Det rapporterades att eleverna hade 
bättre koncentration på föreläsningarna och metoden för att föra anteckningar förändras 
positivt.  
 
Utvecklingen har gått framåt och det finns idag teknik och IT-stöd tillgängligt. Johnston & 
McCormack (1996) menar att verklighetens klassrum är oförändrat sedan många år tillbaka. 
Även Larsson (2005) skriver att få förändringar har skett i skolsalen. Verklighetens klassrum 
är fortfarande ett klassrum där läraren levererar en föreläsning, utan IT-stöd.  
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2.1.1 DEN INTERAKTIVA TAVLAN  

Det finns tre olika typer av den interaktiva tavlan på marknaden. Samtliga har krav på 
kompletterande utrustning i form av PC, PDA och projektor. De tre huvudgrupperna av 
interaktiva tavlor är den frontprojicerade, bakprojicerade och LCD/Plasma-tavlan. De 
bakprojicerade tavlorna har en projektor som sitter inbyggd i tavlan. Dessa tavlor är vanligtvis 
större. Vilket gör dem mindre mobila och dyrare än den frontprojicerade. De används därför 
sällan i skolmiljö. Den frontprojicerade tavlan är platt och får sin bild av en projektor som är 
placerad i taket eller på en vagn. Detta gör själva tavlan mindre utrymmeskrävande och lättare 
att flytta mellan klassrum. Den frontprojicerade tavlan finns i storlekarna 48” till 94” (tum). 
Det är också den typen av tavlan som används mest i skolmiljö. Den tredje typen av interaktiv 
tavla består av en genomskinlig skärm som appliceras på en befintlig LCD eller plasma TV 
[6]. 

 
 
Den interaktiva tavlan har en stor tryckkänslig bildskärm 
kopplad till en dator som i sin tur kan vara ansluten till 
Internet. Tavlan är pekkänslig, vilket innebär att datorns mus 
kan ersättas med fingrarna direkt på tavlan. Den går även 
användas som en vanlig tavla (whiteboard). Detta genom 
specialanpassade pennor. När användaren tar upp en penna 
från exempelvis det röda facket skickar tavlan en signal till 
datorn som aktiverar den röda färgen i det medföljande 
programmet. Läraren kan då skriva som på en vanlig tavla 
[6].  
 
Det finns en mängd möjligheter och funktioner med den 
interaktiva tavlan. Med hjälp av programvara kan läraren 
spela in allt som utförs, direkt på tavlan. Det går att i text; 
klippa och klistra, markera och stryka under. Dessutom går 

alla anteckningar att redigeringar och spara. Läraren kan även använda Internet för att ta fram 
information i realtid, förutsatt att tillgång till Internetuppkoppling finns [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Frontprojicerad tavla. 
[1]  
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2.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Sedan 1970-talet har svenska staten i olika omgångar satsat på datorer och datoranvändning i 
skolan. Satsningarna har genomförts av ett flertal aktörer, med delvis olika uppdrag och mål. 
Större delen av de satsningar som genomförts har förts i form av begränsade pilotstudier som 
senare i vissa fall har följts upp i större satsningar (Billström, 2005).  
 
1970-talet 

Under 1970-talet är det främst två stora projekt som är nämnvärda; PRINCESS (Project for 
Research on Interactive Computerbased Education SystemS) och DIS (Dator i Skolan). DIS 
projektet byggdes upp av tre nyckelord: om, med och av datorer. I projektet skulle det 
bedrivas utbildning om datorer. Arbete skulle ske med datorer som inlärningshjälpmedel och 
användandet av datorer i skolan skulle bidra till att modernisera undervisningen. Datorerna 
skulle inte vara några ersättare till lärarna utan fungera som ett medel som skulle hjälpa 
lärarna att nå de uppsatta läromålen (Lindh 1997).   
 
1980-talet 

Under 1980-talet låg fokus på tekniken med en utgångspunkt på programmering. Det sågs 
som ett måste att i första hand satsa på lärare inom naturvetenskap och teknik. I denna anda 
satsade staten 60 miljoner på att införa datalära som obligatoriskt kunskapsområde i Lgr 80 - 
Läroplan för grundskolan 1980 (Billström, 2005). Det genomfördes två stora satsningar under 
80-talet, den första var PRODIS (PROgramvara och Datorutrustning I Skolan). Det var en 
fortsättning på DIS, med syfte att även tänka på vad som var lämplig datautrustning. 
Programmen skulle vara användarvänliga och lätta att jobba med. Samtidigt som detta projekt 
fortlöpte så påbörjades den andra stora satsningen, TUDIS (TeknikUpphandling Datorn I 
Skolan) igång. Meningen med TUDIS var att införa en särskild dator i skolan. Projektet 
pågick 1984–1988 och gick under namnet COMPIS- (COMputer In School) datorn. 
Målsättningen med detta projekt var att skapa en unik svensk skoldator (Lindh, 1997). 
 
Dataläraprojektet som infördes i Lgr 80 följdes upp med ett annat treårigt projekt vid namn 
DOS (Dator och Skolan). Riis (1991) skriver att DOS-projektet till skillnad från datalära gick 
ut på att istället för bara beröra högstadiet, även involvera olika grundskolor och olika ämnen. 
Utvecklingsarbetet genomfördes såväl regionalt som centralt.  Regionalt var DOS-projektet 
knutet till lärarutbildningar på olika orter och centralt skulle projektet stödja de individuella 
skolorna samt utvecklingen av programvara.  
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1990-talet 

År 1991 lades skolöverstyrelsen ner och därmed även DOS-projektet. Skolverket startades. 
Verket hade som första uppdrag att leda skapandet av ett svenskt skoldatanät innehållande 
information riktad till lärare och elever. År 1994 när skoldatanätet invigdes hade bara en 
handfull svenska skolor tillgång till Internet. Datorer hade fortfarande en låg spridning på 
grundskolan. Enligt SCB (statistiska central byrån) fanns det då (1994) en dator på 38 elever 
(IT Kommissionen, 2001). Det är inte bara i skolan som det fanns få datorer utan också 
utanför skolan. Under tid som skoldatanäten startades fanns det 1 300,000 persondatorer i 
Sverige (Bengt-Arne Vedin, 2000). 
 
De senaste åren har skolan genomgått förändringar när det gäller användningen av IT och 
Internet. Detta är mycket tack vare Internet och dess intåg i samhället (Lindh, 1997). Sedan 
början av 1990-talet har svenska staten i form av skolverket tillsammans med stiftelsen för 
kunskaps och kompetensutveckling (KKS) investerat flera miljarder svenska kronor i diverse 
IT projekt i skolan (Christensen & Malmberg, 2003). Sedan 1995 har KK-stiftelsen stöttat  
cirka tretusen (3000) skolutvecklingsprojekt inom förskola, grundskola och gymnasium. 
Stiftelsens syfte har varit att sätta fart på skolan och dess användning av IT samt att utveckla 
en ny pedagogik, baserad på IT-stöd. Stödet har varit till utvecklingsarbete, 
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte [2].  
 
2000-talet 

Den hittills största satsningen från regeringens sida på IT i skolan genomfördes 1999–2002 
under namnet ITIS (IT i Skolan). Satsningen gick ut på att erbjuda alla verksamma lärare 
fortbildning inom IT. Kommuner fick även ett statligt bidrag för att förstärka den tekniska 
infrastrukturen. Sedan ITIS avslutades har ingen större satsning på IT i skolan genomförts. 
Myndigheten för skolutveckling har ett övergripande uppdrag att utveckla användningen av 
IT i skolan. Myndighetens uppdrag är allmänt formulerat, och inga specifika 
regeringsuppdrag har lagts på myndigheten i denna fråga. Regeringens IT-politiska 
strategigrupp har inrättat en arbetsgrupp med fokus på IT i skolan och lärandet, som 
rapporterar till strategigruppen. Därutöver finns i nuläget inga centrala politiska initiativ kring 
IT i skolan. (Billström 2005).  
 
Myndigheten för skolutveckling lanserade under 2006 en webb-baserad plattform där det 
finns övergripande information om hur IT ska knytas till skolan och undervisningssalen. 
Projektet går under namnet PIM (praktisk IT- och mediekompetens). Alla lärare som vill kan 
delta i denna utbildningsplattform. Tanken är att skapa studiecirklar där kunskap samlas och 
bearbetas lokalt [3].  
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2.2.1 SKOLAN OCH IT 

Anledningen till att det satsats så mycket på IT i skolan är enligt Axelsson (1998) att det 
genom tiderna har skett ett stort antal försök att utforma nya metoder för undervisning som är 
effektivare än tidigare metoder. Kriterierna är att metoderna ska vara lätta för läraren att 
tillämpa, samtidigt som de ska tillföra eleverna ny kunskap. Effektivisering innebär att 
eleverna ska lära sig så mycket som möjligt på kort tid, samt att driften av skolan ska vara så 
billig som möjligt. Ett sätt för att göra undervisningen billigare är att minska lärarnas insatser. 
Detta har varit en bidragande orsak till att beslutsfattare har intresserat sig för IT och ny 
teknik. Det finns dock inga belägg enligt Jedeskog (1998) för att IT ska ersätta lärare. Den 
personliga kontakten mellan lärare och elev är en central del för lärandet. Axelsson (1998) 
trycker på den sociala aspekten som en helhet, ny teknik kan omöjligen ersätta den miljön 
som skolan erbjuder i sig självt. IT kan bidra till en bättre skolmiljö, men inte helt ersätta 
skolmiljön. Det finns enligt Axelsson (1998) en stark koppling mellan pedagogik, IT och 
ekonomi. Det är viktigt att ta hänsyn till samtliga av dessa tre delar. Trots den stora tilliten till 
ny IT har de nya teknikerna för undervisning inte inneburit revolutionerade 
utbildningsreformer. Detta kan bero på att det finns många aspekter att ta hänsyn till vid 
undervisning, IT är enbart en av dessa. IT har en potential att påverka undervisningen positivt, 
även om det precis som under historiens gång inte varit revolutionerande. Ett annat argument 
för att satsa på informationsteknik i skolan är att kunskapens betydelse för samhället, såväl på 
arbetsplatser som i människors hem. Samhället blir mer och mer datoriserat och en viss 
kunskap inom IT är idag nödvändigt. Undervisning med hjälp av IT kan innebära en 
effektivisering och därmed kan lärandet eventuellt bli både effektivare och billigare. Då det 
gäller Internet kan detta medel vara en tillgång. Förutsättningen är att läraren presenterar en 
helhet och ett sammanhang, samt att läraren agerar som en medforskare då eleven söker 
information. Annars finns risken att eleven blir förvirrad och inlärningen hämmas (Axelsson 
1998). Det är enligt Jedeskog (1998) eleverna som sätter förutsättningarna för lärarens arbete 
och pedagogiska strategi. Det handlar om att elevernas bakgrund, förmågor och attityder är 
avgörande för aktiviteterna i klassrummet.  
 

2.2.2. EN SKOLA I FÖRÄNDRING 

Skolverket publicerade 1995 tillsammans med Svenska Kommunförbundet skriften ”IT-
guiden 1995”. Rapporten beskrev tidigare IT-satsningar och en nulägesanalys. Jedeskog 
(1999) skriver att i guiden påpekades det att skolan har en viktig betydelse för att Sverige ska 
bli framgångsrikt inom IT-området. Vilket innebär att IT-satsningar inom skolan måste 
prioriteras, vilket IT-kommissionernas konstaterat tidigare. Vidare skriver Jedeskog (1999) att 
det i rapporten nämns att en strävan fanns efter att försöka skapa världens bästa skolsystem 
och förändra pedagogiken med hjälp av IT och dess möjligheter. Genom de nya möjligheter 
till kommunikation, informationssökning och bearbetning som IT erbjuder kan den nya 
tekniken i grunden förändra skolans situation och bidra till förnyelse. Under 90-talet satsades 
det som tidigare nämnts flera miljarder kronor på IT i skolan. Det har bidragit till en 
förändring inom skolan, lärarens arbetssätt förändrades. Elever fick enligt Jedeskogs (1998) 
börja söka kunskap själva med hjälp av IT. Detta ställer krav på att informationen ska 
bearbetas och kritiskt granskas av eleven, något som tidigare varit en de av lärarens 
planeringsarbete. Det nya arbetssättet har inneburit att lärarrollen har förändrats. Läraren ska 
agera som en handledare och inspirera eleverna till att söka kunskap.  
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Den moderna pedagogiken har enligt Axelsson (1998) utvecklats från inspiration av 
kognitions-psykologerna Piaget och Vygotskij. Huvudkonceptet är att eleven själv får söka 
kunskapen och därmed uppnår en högre grad av förståelse. Det framgår enligt Jedeskogs 
(1998) studier av skoldokument att IT ska användas vid undervisning, men att det är upp till 
läraren om och hur IT ska användas som ett stöd i undervisningen.  
 

2.2.3. FÖRUTSÄTTNING FÖR IT-ANVÄNDNING 

Det är upp till läraren att avgöra i vilken omfattning som IT ska användas som stöd. På skolor 
med äldre elever, undervisar lärare i olika ämnen. Utifrån vilka ämnen som representeras 
finns en skillnad i intresse till IT utifrån ämnets karaktär. Jedeskog (1998) menar att 
förutsättningarna är bättre för att tillämpa IT i klasser med yngre elever. Eftersom läraren 
träffar dem under större delen av dagen. Vidare är det lärarens egen uppfattning om ämnet 
som till stor del bestämmer hur undervisningen bedrivs. En av de mest betydande faktorerna 
för undervisning är tidsfaktorn. Struktureringen av tid, där varje ämne får en viss tid tilldelad 
påverkar läraren på så sätt att ett aktuellt ämne avbryts efter en viss tid. Oavsett vilket moment 
som utförs i undervisningen. Eleverna går sedan vidare till nästa ämne, vilket bidrar till att 
lärare känner stress för att hinna med undervisningen. Därmed finns risken att IT-
användningen blir låg eftersom läraren är rädd att inte kunna planera för IT som en del av 
undervisning.  
 

2.2.4. RESULTAT AV IT-SATSNINGAR  

Christensen & Malmberg (2003) konstaterar att det har satsats mycket pengar på IT i skolan. 
Frågan är hur resultatet blivit? Sedan 1970-talet när staten började investera i datorer, datalära 
och IT har det både blivit misslyckade och lyckade projekt. Skolverket har genomfört 
uppföljningar av bland annat dataläran, vilket har visat att resultatet har varit mindre 
betydande. Erfarenhet samlades inom området, vilket dock inte dokumenterades på korrekt 
sätt och därmed har kunskap och information gått förlorad (Axelsson, 1998). Jedeskog (1993) 
skriver att i en allmän utvärdering om hur datorn används i skolan som gjordes 1991 framkom 
det att merparten av datoranvändningen i skolan gällde färdighetsträning och andra ganska 
enkla utföranden. I den största andelen projekt arbetades det med samma innehåll i 
undervisningen som tidigare. Lärarnas arbetssätt var nästan oförändrat trots datorstöd. Dock 
fanns det två områden där IT-stödet brukades mer än tidigare. Datorn användes mer vid 
undervisning i svenska och i specialundervisningen. En tydlig förändring sedan utvärderingen 
1987 (Jedeskog, 1993). Frågor som gällde lärares kunskap inom datateknikområdet och 
kompetens att i ett pedagogiskt sammanhang använda datorn hade inte ägnats någon större 
uppmärksamhet. De flesta lärare som använde datorn var självlärda (Jedeskog, 1999). 
 
Axelsson (1998) skriver att även DOS var ett stort misslyckande eftersom implementeringen 
av datorer inte lyckades i skolan. Enligt Axelsson (1998) fanns ingen efterfrågan från skolan, 
satsningarna som gjordes var på initiativ från kommun och stat. Jedeskog (1996) skriver att 
bland annat så lades DOS ner på grund av dålig dokumentation samt att manualer saknades i 
stor utsträckning. De 800 lärare som var aktiva i projektet DOS blev inte tillfrågade att dela 
med sig av kunskapen. Riis (1991) menar dock att delar av projektmålen uppfylldes. De var 
att lärarna och elever på lokal nivå blev många erfarenheter rikare.  
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Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, Ohlsson & Martin Selander (2006) skriver att 
investeringarna som gjordes mellan 1996 till 2002 av KKS och den svenska staten inte hade 
någon högre grad av påverkan på den svenska skolan. Jedeskog (1999) konstaterar att 
satsningarna har gett upphov till IT utbildning för lärare. Byggt upp IT strukturen på många 
skolor samt medfört att skolan har fått fler datorer. Eriksson-Zetterquist et. al. (2006) menar 
att anledningen till att det fanns brister i IT-satsningarna var att varken KKS eller 
Delegationen för IT i skolan hade satt några klara och tydliga mål. Införandet av IT i skolan 
skulle så småningom leda till en lämplig förändring av organisationen, arbetssätt och 
undervisning. Det fanns strategier på kommunal nivå för hur IT skulle involveras i skolmiljön 
men att det inte fanns några planer eller strategier på hur själva verksamheten skulle 
förändras. Eriksson-Zetterquist et. al. menar att resultatet av detta har lett till att IT betraktas 
som ett tillägg till skolan egentliga verksamheter och det har inte förändrat undervisningen 
något nämnvärt. I och med detta så har satsningarna inte fått några bestående effekter. Det 
fanns heller ingen opposition bland lärare, de flesta menade att pedagogiken måste gå före och 
att IT får inte bli något självändamål. Eftersom det fanns en konservativ och självklar syn på 
lärarrollen och undervisningssättet. I och med detta hade lärarna oftast svårt att se vad IT 
skulle kunna tillföra förutom ordbehandling och informationssökning. Fridsäll-Emilsson, 
Sandorf, och Delin deltog i planeringen av ITIS. De håller med om att det fanns brister som 
till exempel att skolledarna inte involverades. Den tekniska infrastrukturen fungerade inte 
som den skulle, bredbandsinfrastrukturen var otillräcklig. Det fanns för få datorer och 
supporten var ofta dålig. Men de konstaterar att det har skett avgörande förändringar inom en 
rad olika områden. Till exempel uppstod en allmän nyfikenhet och en öppenhet för nya tankar 
och arbetssätt som inte funnits tidigare [4]. 
 

2.2.5. LÄRDOMAR FRÅN IT-SATSNINGAR 

Det finns inte så mycket forskning om datorns effekter på undervisning, men det finns mycket 
som tyder på att datorn kan användas till en mängd uppgifter till exempel som 
kommunikationsverktyg och pedagogiska hjälpmedel. Vid utvärderingar lyfts elever fram på 
särskolor som har gynnats mest av satsningarna. Dessa beskrivs av Axelsson (1998) som 
datorsatsningarnas stora vinnare. Groth (2002) menar att skolan måste brytas ner från 
grunden. Vårt synsätt på skolan som en institution måste ändras för att kunna genomföra 
förändringar. En ny lärareutbildning är rätt steg för att förändra bilden av vad skolan är, samt 
att få en ny syn på kunskap, elever, omvärlden och IT. Implementering av ny IT leder inte 
automatiskt till nya förbättringar och organisationsreformer. Skolan är enligt Larsson (2005) 
en komplex miljö och det kräver en djup förståelse av de inblandade aktörerna samt en bra IT-
utbildning för lärare. Larsson (2005) skriver att: 
 
”Det är i det sociala systemet, inte i det tekniska, som potentialen för framgångsrik 
skolutveckling (och misslyckande) är störst då det är här som människors intresse och 
interaktionsmönster påverkas. Det är även här som lärande och utveckling har sin grund. 
Tekniken kan bara underlätta.” (Larsson, 2005; sidan 1) 
 
Delin som var delaktig i utvecklingen av ITIS anser att det är nödvändigt att använda de 
Internetbaserade miljöer som dagens ungdomar använder. Lärare måste vara trygga i deras IT-
användning. Samt ha en förståelse och kunskap om elevers vardagliga datoranvändning för att 
se de möjligheterna som IT skapar. Lärarna måste vara utbildade inom IT. Om IT används går 
det att nå en större mängd elever som i dagsläget inte nås av det traditionella 
undervisningssättet [4]. 
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2.2.6. BARRIÄR ASSOCIERAD TILL IT-SATSNINGAR 

Då det gäller länken mellan förväntat utbildningsresultat och själva IT-satsningen finns det ett 
problem enligt Johnston & McCormack (1996). IT i sig självt ger inte upphov till ett värde för 
utbildningen, såvida IT inte används i ett gott sammanhang.  IT måste användas på ett sätt 
som främjar utlärning och inlärning. Detta görs bäst genom att identifiera problem inom 
undervisningen och använda IT för att förbättra situation. Därmed är det sagt att IT-satsningar 
måste göras efter undervisningens behov och inte på grund av själva tekniken i sig. Det finns 
enligt Johnston & McCormack (1996) indikationer på att en viss typ av IT-driven 
undervisning innebär fördelar om det används på ett visst sätt.  
 
Det finns en mängd tänkbara orsaker till den barriär som finns mellan lärare och IT. Johnston 
& McCormack (1996) har kartlagt orsakerna till barriären. Barriären existerar på grund av 
brist på resurser (både tid och materiell), riskerna som lärare associerar med implementering 
av IT. Samt brist på stöd och support. Johnston & McCormack (1996) noterade att tiden för 
att använda IT-stöd är kritisk. Många lärare är rädda för att de inte kommer att ha tid för att 
kunna tillämpa IT. Problemet med tid kunde i många fall härledas till missförstånd mellan IT-
experter och de som ansvarar för klassrumsfrågor. Lärarna visade en klar oro över att tillämpa 
IT. Dels med hänsyn till tid, och dels med oro för uteblivet stöd och support. Johnston & 
McCormack (1996) poängterar att det inte är klart om tillämpningen av IT kommer att öka i 
klassrummen även om barriären försvinner. Att försöka övervinna barriären är inte den bästa 
arbetsmetoden. Det är bättre att titta på vilka behov som behöver mötas vid undervisningen.  
 
Det är enligt Pedersen, J. & Riis, U. (2000) viktigt att fokusera på ett brett 
utbildningsperspektiv, fastställa ett undervisningsbehov som tillgodoses med IT och sedan 
stödja användningen av IT. Det går inte att tvinga lärare att använda IT, utan istället bör en 
strävan finnas efter att skapa scenarier där lärare är villiga att utforska utlärningstekniker och 
söka förändringar som stöd för att utveckla undervisningen. Lärare bör göras uppmärksamma 
på den potential som IT kan erbjuda och stödjas för att bli självsäkra och testa nya 
undervisningstekniker. Skolan som institution kan enligt Johnston & McCormack (1996) 
hjälpa lärarna att våga testa nya tekniker genom att skapa en miljö där undervisning är 
värdefull och nya tekniker för att förbättra undervisningen belönas. Det är viktigt att det finns 
en god stämning mellan kollegor, där det finns ett gemensamt ansvar för att öka kvalitén på 
undervisningen. Därmed är det även viktigt att skolan tillhandahåller resurser för detta 
gemensamma ansvar. Att hitta nya tekniker för undervisning innebär att IT kommer att 
övervägas som ett naturligt alternativ. Vidare vilar det enligt Johnston & McCormack (1996) 
ett stort ansvar på designers att utveckla användarvänliga hjälpmedel för undervisning. 
Kombinationen kunskap om undervisning och teknisk kompetens är viktigt för att uppnå 
detta. Undervisningsfrågor bör finnas i centrum under hela designprocessen. Det kommer 
dessutom att krävas en omfattande teknisk support både under själva konstruktions-, 
implementerings- och användningsfasen. För många skolor är kostnaden för vidare support ett 
problem som inte har bejakats och som kan leda till problem i användningen av IT. 
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2.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Axelsson (1998) menar att de IT-satsningar som genomförts både har gett bra och dåliga 
resultat. Rogers (2003) går in mer på lärares inställning till IT. Lärarens inställning till IT i 
undervisningen varierar, beroende på den enskilde lärarens intresse för IT. Detta syns tydligt 
på graden av användningen av tillgänglig utrustning i dagens klassrum. Intresset för IT drivs 
av antingen ett enskilt teknikintresse eller ett allmänt intresse för förändring av 
undervisningen. Intresset kan även väckas av påverkan från lärarkollegor som använder IT 
med positivt resultat.  
 
Lärare är enligt Rogers (2003) benägna att använda sig av metoder som är lätt att ta till sig 
och lämnar andra metoder som är tidskrävande. IT och datoranvändning kan ses som 
tidskrävande. IT innebär en förändring av rutiner, vilket kan ses som negativt och hotfullt. Det 
har gjorts studier på hur ny IT accepteras under dess livscykel (se figur 3). Första ”lilla” 
gruppen som börjar använda sig av ny IT är de tidiga innovatörerna, de drivs av ett starkt 
intresse för IT. Nästa grupp innovatörerna är lite mer avvaktande, men det är mellan denna 
grupp och nästa; den tidiga majoriteten, som utmaningen ligger för en lyckad implementering 
av ny IT. Den tidiga majoriteten är en tredjedel av den totala användargruppen och de letar 
efter någon form av garantier innan de börjar använda IT. Den sena majoriteten, även den en 
tredjedel av totala användargruppen, börjar använda IT först då IT-användningen är väl 
etablerad. Femte gruppen, vägrarna, har inget intresse av IT-användning i klassrummet. Enligt 
studier som utfördes 1998 hade de flesta lärare accepterat datorer som ett komplement till 
undervisningen, detta tio år efter införandet av datorer i klassrummet (Jedeskog, 1998).  
 
Allwood (1998) skriver att en användares acceptans av ett IT-system är beroende av i vilken 
grad användaren upplever det som ett hot eller som något positivt. Exempel på hot är att på 
grund av en datorisering känner användaren att jobbet kan vara i fara. Alternativt att 
arbetssysslorna kommer att bli monotona. Det finns även en risk att användaren inte tror sig 
klara av de nya arbetsuppgifterna, vilket enligt Allwood (1998) ofta är fallet med äldre 
personer. I motsats så kan användaren se en datorisering som något positivt om användaren 
tror att arbetsuppgifterna kommer bli roligare och lättare att genomföra. Datorer kan upplevas 
som något statusfyllt och därmed kommer användaren nyttja datoriseringen i förhoppning att 
öka i status. Det finns enligt Allwood (1998) risker om användaren inte accepterar systemet. 
Den anställde kan då sabotera program och data. Användaracceptansen speglar också 
användarens motivation att ta till sig av utbildning och delta i utvecklingsarbete av systemet. 
Allwood (1998) betonar vikten av att ta hänsyn till användaracceptans vid införande av ett 
nytt system. 
 
Lärare kan kategoriseras på tre sätt utifrån deras datoranvändning; teknikentusiasten som 
drömmer om att datorer ska öka effektivisering och individualisering. Nya undervisningssätt 
söks och undervisningsnivån höjs. Andra typen av lärare är bevararen, i dennes klassrum har 
datorn inte inneburit att arbetssätt eller innehåll i undervisningen förändrats. 
Datoranvändningen har anpassats till hur undervisningen ser ut. Tredje typen av lärare är den 
försiktiga optimisten, som ser en förändring av utvecklingen i skolan på längre sikt. Nytt 
kommer att blandas med gammalt, inom sinom tid (Rogers, 2003).  
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Figur 3. Acceptans av teknik. (Rogers, 2003.) 

 

2.3.1. BARRIÄR ASSOCIERADE MED LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Som tidigare nämnts är det enligt Johnston & McCormack (1996) en god idé att titta på vilka 
behov som behöver mötas vid undervisningen. Det är dock inte alltid lätt att identifiera dessa 
behov, eftersom lärare själva inte alltid kan definiera deras behov. Många lärare känner inte 
till vilka former av IT-stöd som finns och därmed är potentialen med IT inte känd. Det är inte 
förrän läraren har kommit långt in i ett stadium av experimentering och implementeringen är 
genomförd som de har bättre kunskap och kan göra uttalande om behov och teknik. Det finns 
en brist på kunskap hos lärare. Lärare har även svårt att ta till sig av nya förhållningssätt. Som 
tidigare nämnts, de tidiga innovatörerna av IT, som består av mellan fem och tio procent av 
alla lärare, skiljer sig mot övriga lärargrupper. Skillnad finns med hänsyn till inställningen till 
stöd och support. De tidiga innovatörerna är inte alltid kapabla att ange vilken typ av stöd som 
bör ges till majoriteten. 
   
Vidare är det enligt Johnston & McCormack (1996) och Rogers (2003) viktigt att lärare blir 
medvetna om de fördelar och nackdelar som finns med att tillämpa IT. Ett bra sätt för att 
uppnå detta är att visa levande exempel, det vill säga lärare som använder sig av IT i 
undervisningen. Lärare lär sig mycket genom att föra diskussioner med andra lärare, speciellt 
inom samma ämnesområde. Olika typer av forum är ett konkret exempel för att få lärare att 
kommunicera med varandra. 
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“Intel Teach to the Future program” är ett världssträckande initiativ som enligt Pardas (2002) 
syftar till att lokalisera orsakerna till barriären och integrera IT i klassrum. Pardas (2002) 
konstaterar, från en skola i Malaysia som deltagit i programmet, att lärarna har fått eleverna 
att visa större intresse för inlärning och att söka ny kunskap. Datorer och Internet har bidragit 
till ökad initiativförmåga hos eleverna för inlärning, likaså har intresset och motivationen 
ökat. Programmet består framförallt av en utbildning av lärare, där lärarna kan välja två nivåer 
av utbildning. Den högsta nivån ges med förbehållet att läraren dessutom ska utbilda 20 nya 
lärare inom två månader. Utbildningen går ut på att lärarna ska lära sig att använda IT som ett 
stöd vid undervisning och därmed förbättra undervisningsmetoden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 15

3. METOD 

Metodelen inleds med en diskussion kring valet av metod och dess betydelse för 
frågeställningen. Vidare redovisas de olika typerna av undersökningar som utförts. Slutligen 
lyfts de centrala begreppen reliabilitet och validitet fram. 

3.1. METODVAL 

Enligt Backman (1998) så kan en undersökning genomföras på två sätt, kvalitativ och 
kvantitativ. Vilken teknik som ska användas för inhämtning av information beror enligt Patel 
och Davidson (1994) på problemställningen. Den kvalitativa metoden är inte mätbar eller 
generaliserbar och påverkas starkt av forskarens förståelse. Syftet med kvalitativa metoder är 
att införskaffa djupare kunskap inom området, genom att försöka förstå och analysera helheter 
samt hitta mönster, teman och kategorier inom området (Patel och Davidson, 1994). Backman 
(1998) menar att en kvalitativ undersökning kännetecknas genom att den inte använder sig av 
siffror eller tal utan består av till exempel djupintervjuer och analyser av text- och 
bildmaterial. Vi valde att använda en kvalitativ undersökning för att besvara frågeställningen i 
uppsatsen. Till exempel är observationen av undervisning i ett smart klassrum ett exempel på 
en kvalitativ undersökning. Likaså intervjuerna som genomfördes med lärare och 
lärarstuderande. Vi valde att använda en semistrukturerad intervju. Enligt Lantz (2007) 
tillämpas en semistrukturerad intervju då problemformuleringen är av en karaktär där 
individens upplevelser av kvalitéer och kvantiteter är intressant. Vidare valde vi att genomföra 
en kvalitativ analys. Kvalitativ analys har enligt Lantz (2007) kritiserats eftersom de slutsatser 
som forskaren kommer fram till är svåra att kritisera och värdera. Detta beror ofta på att 
metodsättet inte är fullständigt beskrivet och att resultatet presenteras i form av löpande text. 
Kvalitativ data är alltid relaterad till ett subjektivt sammanhang och därför finns det inte något 
i förväg, exakt sätt för hur databearbetningen ska gå till. Att försöka hitta en generell metod 
på databearbetning strider enligt Lantz (2007) mot grundtanken med en kvalitativ 
undersökning, där målsättningen är att undersöka ett subjektivt fenomen. Vad som är viktigt 
att tänka på är att det finns bättre och sämre sätt att bearbeta data och redovisa resultat. Värdet 
i en kvalitativ analys ligger i kopplingen mellan den allmänna uppfattningen av fenomenet 
och upplevelsen av fenomenet.  
 
Uppsatsen syftar inte till att generalisera och dra slutsatser om hela lärarkårens utifrån ett 
statiskt tillvägagångssätt. För att kunna göra en generalisering, så krävs att en kvantitativ 
undersökning och bearbetning genomförs. En kvantitativ undersökning innebär enligt Åsberg 
(2001) att den insamlade data består av siffrorvärden. Bearbetningen av data kommer enligt 
Patel & Davidson (1994) att ske med statistik. Syftet med att använda en kvantitativ 
undersökning är att generalisera genom att utföra ett stickprov på en grupp människor som 
sedan får representera en population. Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ 
undersökning framför en kvantitativ undersökning är att vi anser att det var av större vikt att 
få djupare förståelse för enskilda lärares synsätt på IT-stöd. Vi ville få en nära kontakt med 
den gruppen av människor uppsatsen belyser. Naturligaste sättet var att ta sig ut i skolan för 
att skapa en kontakt med de lärare som uppsatsen handlar om. För oss var valet då självklart, 
vi använde oss av den kvalitativa undersökningsmetoden och en kvalitativ databearbetning 
och en kvalitativ analys.  
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3.2. LITTERATURSTUDIE 

Det är enligt Backman (1998) självklart att ta reda på vad som tidigare har gjorts och skrivits 
inom det område som uppsatsen handlar om. Utgångspunkt för uppsatsen var information 
inom tre områden; (beskrivning av) IT-stöd i klassrum, IT-satsningar och lärares inställning 
till IT. Litteratur hittads genom sökningar i högskolebibliotekets databaser, där framförallt 
databaserna Science Direct och Emerald användes. Även sökmotorer på Internet användes, 
som till exempel Google. Exempel på sökord är smart technology, smart classroom, 
interactive whiteboard, IT and School, IT and teacher och IT + acceptance. Information om 
IT-satsningar har till största del hämtats från skolrapporter där IT-satsningar utvärderas samt 
från Kollegiet som är KK stiftelsens hemsida om IT och utbildning i skolan.  
  

3.3. OBSERVATION 

Vi valde att gå från en litteraturstudie till en observation av klassrumsmiljön (innehållande 
interaktiva tavlan) och aktörerna (lärare och elever). Anledningen var att vi ville få ökad 
förståelsen för vad smarta klassrum är och hur dessa används. Människan använder enligt 
Patel & Davidson (1994) observation i stor utsträckning för att införskaffa information från 
omgivningen. Observationen sker då ofta slumpmässigt och utifrån individens tidigare 
erfarenheter. Observation är även en vetenskaplig metod för att införskaffa information.  Till 
skillnad från när människan hämtar information naturligt, finns det i den vetenskapliga 
observationen en struktur. Observationen måste vara planerad och informationen måste 
registreras systematiskt. 
 
Observation tillämpas enligt Patel & Davidson (1994) av olika anledningar, men är 
framförallt användbar i samband med explorativa undersökningar. Kunskapen som erhålls 
ligger då till grund för vidare studier med andra tekniker för insamling av information. Vid 
observation kan information hämtas om beteenden och händelser i naturliga situationer, men 
kan även användas då experiment genomförs i en laborativ miljö. Fördelen med observation 
är att forskaren kan studera ett beteende eller skeende som inträffar i realtid. Därmed finns 
inte, som vid till exempel vid intervju, ett beroende av att testpersonen har en klar minnesbild 
som ska kunna förmedlas och sedan tolkas på rätt sätt. Nackdelen med observation är att det 
inte alltid går att studera alla fenomen, individen har till exempel en viss integritet som inte 
får inskränkas. Övriga nackdelar är att observationer ofta är dyra och tidskrävande, samt då 
det gäller naturliga sammanhang är det inte alltid klart vad som är orsak och vad som är 
verkan. Vi valde att använda oss av observation för att se hur den interaktiva tavlan användes 
vid undervisning.   
 
Genomförandet av observationer kan enligt Patel & Davidson (1994) ske på olika sätt. En 
strukturerad observation innebär att i förväg bestäms vilka beteende och skeende som ska 
studeras, och därmed utarbetas ett observationsschema. Motsatsen, den ostrukturerad 
observation, syftar till att erhålla så mycket kunskap som möjligt. Då används inte ett 
förutbestämt observationsschema. Oavsett om observationen är strukturerad eller 
ostrukturerad så måste undersökningen planeras. Skillnaden mellan de olika formerna av 
observation är enbart graden av struktur.  
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Följande frågor måste forskaren alltid ta ställning till; Vad är det som ska observeras? Hur ska 
observationen dokumenteras? På vilket sätt ska observatören förhålla sig till observationen? 
Den strukturerade observationen kräver enligt Patel & Davidson (1994) att problemet är så väl 
formulerat att det hela tiden är givet vilka beteenden och situationer som ingår i 
observationen. Ett observationsschema skapas genom att kategorier ställs upp som täcker in 
vad som ska ingå i observationen. En del observationsscheman är enkla och består av en lista 
av beteenden som är av betydelse. Sedan prickas varje beteende av då det inträffar. 
 

3.3.1. OBSERVATIONSSCHEMA  

Vår observation skedde i ett klassrum som har en interaktiv tavla. Ämnet var datalära på 
gymnasienivå.  Vi tog fram följande punkter för vad som skulle observeras:  
 

• Lärarens inställning till IT; Hade läraren en god vana? Blev undervisningen naturlig? 
Verkade läraren trivas med den interaktiva tavlan? 

• IT i klassrummet; hur användes den interaktiva tavlan? fungerade tekniken bra? Vad 
fanns det för fördelar respektive nackdelar med den interaktiva tavlan vid 
undervisningen? Gynnade IT läraren och eleverna? 
 

Observationen kommer att presenteras under empiri (se punkt 4.1.)  
 

3.4. INTERVJU 

För att gå vidare och hitta lösningar på vårt problem krävdes att vi genomförde någon annan 
form av undersökning än enbart observation. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuer 
med olika lärare. En intervju kan enligt Lantz (2007) genomföras på olika sätt, viktig att veta 
är att beroende på intervjuformen kan olika information fås fram. Det som skiljer olika 
intervjuformer från varandra är graden av strukturering. Lägst grad av strukturering har den 
öppna intervjun. Intervjupersonen får fritt beskriva tankarna kring ett fenomen, det finns inga 
förutbestämda frågor eller svarsalternativ. Anledningen till att utföra en öppen intervju är att 
öka förståelsen för en individs subjektiva erfarenheter. I motsats till den öppna intervjun finns 
den strukturerade intervjun som enligt Lantz (2007) har fasta svarsalternativ som är samma 
för alla respondenter. I motsats till den öppna intervjun som syftar till att fånga respondentens 
kvaliteter, så är syftet med den strukturerade intervjun att få information om kvantiteter. Det 
finns även en kombination mellan den öppna- och strukturerade intervjun, den semi-
strukturerade intervjun. En semistrukturerad intervju kan ge svar på såväl kvantiteter som 
kvaliteter. En semistrukturerad intervju är lämplig att genomföra då forskaren söker kunskap 
om begreppskvantiteter och relationen mellan begrepp.  
 
Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju, eftersom vi anser en viss grad av struktur 
är nödvändigt för att kunna kontrollera vilka ämnesområden som diskuterades. Dock fick 
intervjun inte vara för strukturerad så att vad intervjupersonen tyckte var viktigt att ta upp inte 
kom med. En semistrukturerad intervju gav utrymme för respondenterna att framhäva vad de 
tycker är viktigt att berätta. Samt vi hade möjlighet att få information kopplat till teorin. Vi 
valde i vår undersökning att planera intervjuerna genom att ställa upp olika teman som 
innehöll frågor. Teman var kopplade till teori inom ämnet.  
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Det fanns även möjlighet för respondenterna att tillföra kunskap och nya infallsvinklar inom 
varje tema. Likaså fanns möjlighet för intervjuledaren att ställa uppföljningsfrågor. Följande 
teman låg till grund för intervjuerna: 
 

• Inledande bakgrundsfakta om respondenten 
• Lärarens inställning till IT (hur teknikintresserad var respondenten?) 
• IT-stöd i klassrummet (förväntningar, IT som stöd, eventuell erfarenhet av IT i 

arbetet) 
• IT-satsningar i skolan (skolans stöd, information om IT, utbildning, kollegers 

influenser, stöd från kollegor) 
• Övrigt   
 

Struktureringen av teman var utifrån teori inom området. Dock bör nämnas att strukturen av 
ämnesområden inte följer samma struktur som i teorikapitlet. Anledningen till en skillnad i 
strukturen är de riktlinjer som finns angående intervjuarteknik. Första punkten inledande 
bakgrundsfakta var kopplat till intervjuteknik, Lundahl & Skärvad (1999) rekommenderar en 
mjuk start på intervjun. Där den intervjuade kan svara på frågorna utan problem, vilket leder 
till att intresset för intervjun ökar. Intervjun fortsatte mjukt genom att glida in på andra 
punkten lärarens inställning till IT.  
 
Till skillnad mot teorin kom den här punkten som första ämnesområde, anledningen var att 
det blev lättare för respondenten att först prata om hur respondenten ställer sig till teknik i 
allmänhet för att senare i intervjun gå in mer specifikt på hur tekniken används i yrkesrollen. 
Andra punkten syftade till en koppling av vad Jedeskog (1998) skriver.  Tillämpning av IT 
beror till stor del på den enskilda personens teknikintresse. Genom att ställa frågor om den 
enskilda lärarens privata teknikintresse fanns möjligheten att hitta ett mönster till 
yrkesanvändningen (eller bristen på användning) av IT-stöd.  
 
Tredje punkten IT-stöd i klassrummet var främst till syfte att kartlägga i vilken omfattning och 
form läraren tillämpar IT-stöd vid undervisning.  Genom kunskapen som framkommit från 
både punkt två och tre gick det att kategorisera läraren till en av Jedeskogs (1998) fem 
grupper med hänsyn till acceptans av ny teknik. Dels utifrån vad intervjupersonen svarat på 
frågorna kring användning av IT-stöd, samt även utifrån intervjupersonens förväntningar på 
nya IT-stöd. Förväntningar på IT-stöd kan även kopplas samman med en av Johnston & 
McCormacks (1996) orsak till barriär, ”läraren har svårt att ta till sig av nya förhållningssätt”.  
 
Fjärde punkten IT-satsningar i skolan utgick från Johnston & McCormacks (1996) och 
Rogers (2003) barriär mellan IT och användaren. Det är främst orsaken brist på stöd, brist på 
kunskap och riskerna som associeras med implementering av teknik som undersöktes. Fjärde 
punkten syftade även till att undersöka hur gott stöd det finns från kollegor. För att minska 
barriären mellan IT och användare är utbildning i form av stöd och utbildning en viktig 
handling enligt Pardas (2002). Det kan tänkas att de lärare som har gott stöd från kollegor inte 
upplever en lika stora barriär som de som saknar stöd. Sista frågan handlade om resurser och 
syftade främst till att undersöka Johnston & McCormacks (1996) första orsak till barriär, brist 
på resurser. Vi valde att lägga denna punkt sist i intervjun, för att annars kunde det tänkas att 
respondentens synpunkt på resurser kom att färga hela intervjun.  
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Femte punkten övrigt har ingen direkt koppling till teorin, utan existerade för att det skulle 
finnas möjlighet för respondenten att ta upp andra synvinklar på problemet. Det fanns även 
utrymme för respondenten att förtydliga och poängtera tidigare svar. Se bilaga 1 för 
fullständig intervjumall.  
 

3.4.1 UTFORMNING AV FRÅGOR 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är det frågornas innehåll som är det mätinstrument som 
forskaren förlitar sig på för att inhämta kunskap. Det är därför viktigt att noggrant utforma 
både de enskilda frågorna samt helheten av frågorna. Forskaren får ta ställning till: 
 

• Vilka frågor som bör ställas och varför 
• Hur frågorna ska ställas 
• I vilken ordning frågorna ska ställas 
• Hur svarsalternativen skall utformas 
 

Första punkten, vilka frågor som ska ställas och varför, är knutna till undersökningens syfte 
och/eller frågeformuleringen. Frågorna måste vara relevanta för undersökningsproblemet. 
Lundahl & Skärvad (1999) rekommenderar att följande punkter appliceras på formuleringen 
av de enskilda frågorna: 
 

• Frågan ska formuleras tydligt så att respondenten förstår den. 
• Långa och sällsynta ord bör undvikas. 
• Begrepp som används ska specificeras. 
• Frågan bör specificeras i tid och rum. 
• Ledande och värdeladdade frågor ska undvikas, 
• Frågorna bör hållas korta. 
• Frågorna ska bara behandla en ”variabel” i taget.  

 
Vidare så rekommenderar Lundahl & Skärvad (1999) att en intervju bör börja med enkla 
frågor som är intresseväckande. ”Ömtåliga” och svåra frågor bör komma i slutet. 
Svarsalternativen kan vara av två typer; öppna- och bundna svar. Fördelen med bundna 
svarsalternativ är att bearbetningen av svaren blir lättare. Nackdelen är att det kan verka 
hämmande för svarspersonerna.  
 
Vi studerade ovanstående punkter för att kunna skapa så bra frågor som möjligt och för att 
kunna ställa följdfrågor vid intervjutillfället. Vi tog extra hänsyn till att hålla frågorna korta 
och koncisa, dessutom försökte vi undvika ledande frågor. Gällande svarsalternativen, så 
valde vi att använda oss av öppna svarsalternativ, då våra frågor var av komplex natur och det 
hade varit svårt att på ett bra sätt formulera bundna svarsalternativ. Utformning av frågor 
varierade till viss del mellan de olika respondenterna, eftersom det finns en skillnad i 
respondenternas arbetsuppgifter. Ämnesområdena är dock de samma oavsett respondent.    
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3.4.2. URVALSPROCESS 

Genom ett forum på Internet för lärare som använder IT-stöd, fann vi att Malmöregionen har 
ett flertal skolor som tillämpar den interaktiva tavlan. Vi kontaktade därför skolor i Malmö. 
Anledningen till att vi valde Malmö är att tillgängligheten på lärare som använder tekniken är 
god, ett flertal av skolorna i Malmö har använt IT-stöd under ett flertal års tid och att 
avståndet till Malmö inte är för långt för oss att färdas. Vi fick kontakt med två kommunala 
grundskolor och en privat gymnasieskola. Intervjuer genomfördes på samtliga tre skolor. 
Observation på den ena gymnasieskolan. Vi var dessutom i kontakt med en lärare i Malmö 
som har som arbetsuppgift att utbilda och stödja andra lärare som är nya användare av den 
interaktiva tavlan.  
 
Då det gäller lärarstudenterna så besökte vi ett seminarium för lärarstudenter på högskolan i 
Halmstad. Efter avslutat seminarium frågade vi efter frivilliga att delta i en intervju. På så sätt 
fick vi kontakt med två lärarstudenter, de visste då inte vad intervjun skulle handla om. Då det 
gäller respondenterna som medverkade i undersökningen och som använder den interaktiva 
tavlan blev de valda ur ett tillgänglighetsurval. Det finns inte så många lärare som använder 
den interaktiva tavlan och de som specifikt blev utvalda berodde på den kontakt vi fick med 
skolan de är verksamma på. Det vill säga om rektorn godkände att tid avsattes för intervjuer.  
     

3.4.3. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

En viss grad av standardisering var viktigt vid våra undersökningar. Alla respondenter skall 
enligt Lundahl & Skärvad (1999) ta ställning till samma frågor (i vårt fall ämnesområden). 
Genom att tillämpa de råd som har tagits upp i utformningen av frågor, minskade risken att 
frågorna uppfattades fel vid intervjuerna. För att uppnå en grad av standardisering är det även 
viktigt att tillämpa förutbestämda regler och instruktioner. Det är även viktigt att tänka på hur 
registreringen av svaren skall gå till. Vi valde att låta en av oss ställa frågorna vid intervjun, 
den andra personen skötte anteckningar och bandupptagning. Genom att låta en person ställa 
frågor upprättades en trygghet och en personlig kontakt mellan respondenten och intervjuaren. 
Vi tyckte det var viktigt att respondenten kände sig trygg genom den personliga kontakten. 
Detta för att minska spänningar och så att respondenten inte behövde tänka på att få svaren att 
bli ”korrekta”.    
 

3.4.4. BEARBETNING AV DATA 

Allt som sades under intervjuerna dokumenterades genom bandupptagning. Därefter skrevs 
intervjuerna ut i fulltext (transkriberades till fullo). Det första steget vid bearbetning av data är 
enligt Lantz (2007) att reducera datamängden till vad som kommer att användas vid den 
fortsatta analysen. Processen kallas datareduktion. Att reducera datamängden innebär enligt 
Kvale (1997) att allt som inte är relevant för frågeställningen ska sorteras bort. Anledningen 
till att detta görs är att all information inte kan hanteras samtidigt. Första steget i vår 
bearbetning var att ta bort den data som inte har någon betydelse för vår studie, till exempel 
introduktionen och avslutet på intervjun.     
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Då det gäller utförliga svar på en fråga så måste svaret enligt Lantz (2007) avgränsas 
innehållsmässigt. Det kan göras genom att analytikern tar ställning till om det är det kognitiva 
innehållet som beskriver fenomenet eller intervjupersonens känsla för fenomenet. Om det 
känslomässiga utesluts så kommer alla ord som speglar på intervjupersonens känsla att 
strykas. Eftersom vi studerar hur lärare förhåller sig till teknik, tycker vi att känslor hade en 
betydelse och därför behölls de.   
    
Kvale (1997) menar att principerna för datareduktion kan komma att ändras under 
bearbetningens gång, därför är det svårt att till en början formulera exakt hur bearbetningen 
ska gå till. Datareduktion är en iterativ process som kräver kreativitet. Nästa steg i 
bearbetningen av data är att bilda kategorier av innehållet, vilket kommer att ge en mer 
överskådlig bild. Till exempel vid en fråga på ett område kan intervjupersonen besvara frågan 
men samtidigt tillägga information som passar bättre under ett annat område. Den 
informationen bör därför brytas ut och läggas under annan kategori. Valet av kategorier 
kräver eftertanke och är viktig för en god bearbetning av materialet. Lantz (2007) föreslår att 
en kvalitetskontroll genomförs, där kategorierna granskas och de nyanser som faller bort eller 
tillkommer tas hänsyn till. Syftet med att dela upp helheten i olika delar är att förståelsen för 
detaljer ökar och därmed ökar även förståelsen för helheten. Vi valde att ställa upp följande 
teman; bakgrundfakta, lärarens inställning till IT, IT i klassrummet, IT-satsningar i skolan 
samt övrigt. Data som är relevant för frågeställningen och tillhör någon av dessa kategorier 
klipptes ut ur dokumentet och lades in i respektive kategori. 
 
Nästa steg är att sammanställa data så att det är möjligt att reflektera över de olika 
kategorierna. Syftet är att lyfta ut tänkandet kring kategorier, hitta ett mönster, och därmed 
komma steget närmare en god helhet. Ett sätt att vidare bearbeta materialet och hitta ett 
mönster är att organisera data i form av tabeller och matriser. Lantz (2007) poängterar att det 
är problemformuleringen som utgör utgångspunkten för hur data bäst ställs upp. Det går inte 
att hitta helheten genom att enbart lägga ihop delarna, det krävs en förståelse av varför delarna 
hänger samman som de gör. Vi valde att inte gå så långt i databearbetning så att vi ställer upp 
matriser och tabeller, detta sparade vi till analysen. Vi gick vidare i databearbetningen genom 
att ta bort information som upprepas. Sedan valde vi att presentera informationen i varje 
kategori som ett referat av vad som sagts. Vi använde oss frekvent av citat från 
respondenterna. Slutligen bröt vi ut den information som fanns under punkten övrigt, 
informationen lades under någon av de övriga kategorierna.    
 

3.4.5. ANALYSMETOD 

Då det gäller informationen som samlats in från intervjuerna så räcker det inte enbart med att 
redovisa en beskrivning av vad som har sagts. Vi vill veta något mer och hitta ett mönster 
mellan de olika respondenterna, detta kunde vi göra genom en kvalitativ analys. Lantz (2007) 
tar upp ett antal principer som är viktigt att ta hänsyn till vid analysen. Första principen är att 
skapa en god helhetsbild som är förståelig och koncis. I vårt fall innebar det att hela intervjun 
som finns i textformat, granskades och reflekterades mellan oss. I ett försök att få klart för oss 
vad intervjupersonen ville få fram. Andra delen är växlingar på fokus mellan helheten och 
delar av vad intervjupersonen beskrivit. Det är viktigt att delarna sätts i förhållande till 
helheten. Syftet är enligt Lantz (2007) att kunna upptäcka ett inre mönster. Tredje principen är 
att söka efter ett samband i hur respondenterna besvarade de olika frågor som beskriver 
samma fenomen. Det är viktigt att kunna förstå motsägelser, det kan finnas en dold dimension 
som kan öka förståelsen för fenomenet.  
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Möjligheten finns även att respondenten har en motsägelsefull syn på fenomenet och ändrar 
åsikt under intervjuns gång. I analysen tas ställning till vilket perspektiv som är det rätta. Med 
tanke på andra och tredje principen plockade vi ut olika delar i intervjun utifrån de teman vi 
strukturerat upp sedan tidigare. Dessa sattes i förhållande till varandra och till helheten. Fjärde 
principen är enligt Lantz (2007) att intervjun ska kunna förstås utifrån vad som sagts utan 
relation till annan information. Till exempel intervjupersonens beteende analyseras separat.  
 
Enligt Kvale (1997) påverkas inte giltigheten av att intervjupersonen inte handlar i enlighet 
med vad som sägs verbalt. Anteckningarna vi gjorde vid intervjuerna kommer därför att 
behandlas separat. Femte principen är att forskaren måste ha kännedom om det fenomenet 
som ska undersökas. Detta är ett krav för att vara lyhörd för olika nyanser inom ämnet. Här 
gjorde vi konkret en koppling mellan vad som framgår under intervjun och vad som tagits upp 
i teorin. Vi undersökte om det fanns ett mönster mellan respondenternas syn och det som 
tidigare framkommit i forskningsstudier. Sjätte principen handlar om att ingen analys är utan 
förutsättningar, vilket beror på analytikerns förförståelse. Ju bättre förförståelse intervjuaren 
och analytikern har, desto fler nyanser kommer att framträda som går att analysera. Vidare är 
det enligt Lantz (2007) av vikt att processen från rådata till resultat och slutsats sker iterativt. 
Analysen kan ses som avslutad då en god helhetsbild har skapats. Vår analys har pågått i olika 
steg och genererat en mängd dokument, för att begränsa uppsatsens totala antal sidor 
presenteras enbart den slutgiltiga analysen.       

3.5. RAPPORTENS RELIABILITET OCH VALIDITET 

Det är viktigt att kritiskt granska empiriska undersökningar för att bedöma om slutsatserna är 
trovärdiga och giltiga. I kvalitativa undersökningar handlar det främst om att förhålla sig 
kritisk till den data som framkommer ur intervjuerna (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell 
(2005) diskuterar kriterier för hur en kvalitativ undersökning ska bedömas. Deras förslag är att 
bedömningen sker utifrån två kriterier: trovärdighet och validitet. Vi försökte styrka denna 
studies trovärdighet med hjälp av de argumenten kring reliabilitet och validitet. 
  

3.5.1. RELIABILITET 

Reliabilitet innebär att de data som samlats in i studierna måste vara tillförlitlig och trovärdig. 
Det är viktigt att tillvägagångssättet av undersökningarna beskrivs så utförligt som möjligt för 
att andra, skall kunna återskapa likvärdiga undersökningar och få fram likvärdiga resultat. 
Enligt Jacobsen (2002) är en undersökning tillförlitlig om den kan återskapas mer än en gång 
med samma metoder och resultat. Det ska vara klart för läsaren att forskaren inte medvetet 
påverkat uppsatsens resultat. Bryman (1997) skriver att läsaren ska ges en möjlighet till att 
bedöma en studies trovärdighet. De menar på att för en läsare skall kunna göra detta så ska så 
mycket som möjligt material ges till denne. För att öka trovärdigheten i vår uppsats har vi bland 
annat bifogat de intervjumallar som legat till grund för våra intervjuer. Vi har även i vår metod 
och empiri kapitel försökt att återge en så fullständig redogörelse av vårt tillvägagångssätt samt 
resultaten och svaren på våra intervjuer. Detta för att öka uppsatsens trovärdighet. Vi har 
dessutom låtit uppsatsen granskas under skrivandets gång genom vår handledare och 
studiekamrater som har granska uppsatsen i form av seminarium med opponering. Vi hoppas att 
vi på så sätt gett läsaren möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om uppsatsens trovärdighet. 
Vi har genomfört alla intervjuer på respondenternas arbetsplats för som Jacobsen (2002) 
påpekar att det inte finns någon miljö som inte påverkar den intervjuade. Det är enligt 
Jacobsen upp till intervjuaren att avgöra den bästa miljön.  
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Vi valde därför att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats. På så sätt befann 
de sig i en välkänd miljö för dem och kunde lättare slappna av, vilket bidrog till mer 
genomtänkta och utförliga svar på våra frågor. Vi valde också att följa Patel och Davidson 
(2003) tillvägagångssätt dvs. spela in varje intervju på datorn för att möjligheten att höra 
respondentens svar om igen tills det ansågs att dennes svar hade uppfattats korrekt.  Detta ska 
enligt författarna öka trovärdigheten. Vi valde även att göra en observation för att ha en 
möjlighet till att bland annat kontrollera det vi fick höra och läste oss till om det IT-stöd.  
Jacobsen (2002) anser att insamlad fakta och slutsatser kan kontrolleras med hjälp av en 
annan metod, så kallad triangulering. Detta ökar både tillförlitligheten och trovärdigheten. 
 

3.5.2. VALIDITET  

Enligt olika författare (se till exempel Kvale 1997, Lantz 2007, Patel och Davidson 2003) kan 
validitet delas in två delar, intern och extern. Om att göra det vid en kvalitativ forskning i 
fråga sätts och debatteras det fram och tillbaka då denna typ är utformad för kvantitativa 
undersökningar. Vad som menas med intern validitet är enligt Jacobsen (2002) att studien har 
undersökt det som var avsett att undersökas. Extern validitet är enligt Jacobsen (2002) 
forskaren som definierar generaliserbarheten. Läsaren kan sedan avgöra om de håller med 
författaren eller inte. Enligt Jacobsen (2002) brukar frågor i en kvalitativ ansats inte 
förkomma i strukturerad form. Frågorna brukar istället vara i öppen form. På så sätt menar 
Jacobsen att en riktig förståelse för det som undersöks träder fram. Vi har därför i denne 
uppsats valt att använda oss av en semistrukturerad intervju för att få fram en djupare 
förståelse samt att ha möjlighet till att begränsa intervjun till vårt undersökningsområde. 
 

3.7 METODDISKUSSION 

Det kan inte sägas att en viss teknik vid insamling av information är bättre eller sämre än 
någon annan. Vilken teknik som används beror på vad som verkar ge bäst svar på 
frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som finns till förfogande (Patel & 
Davidsson, 2003). Därför kan vi inte säga att de tekniker vi valde att använda är de bästa men 
att de är anpassade efter den tid och omfattning vår uppsats innefattar. Då vi hade 
semistrukturerade frågor till våra respondenter, kan vi ha påverkat validiteten då vi hade 
möjlighet att ställa följdfrågor. På grund av detta kan vi omedvetet ha ställt följdfrågor som 
var ledande (Kvale, 1997). Vid parintervju kan det tänkas att respondenterna påverkades av 
varandra samt att de enskilt inte vågade säga vad de egentligen tyckte. Vi är även medvetna 
om att respondenterna kan ha påverkats av att intervjuerna spelades in. Det kan tänkas att 
respondenterna tänkt sig för i större utsträckning och inte vågat uttrycka deras starka åsikter. 
Vi har dock vägt detta mot att inte spela in och kom fram till att fördelarna med att ha 
intervjuerna inspelade överväger att respondenterna eventuellt inte vågar uttrycka starka 
åsikter. 
 
Det faktum att olika frågor ställts och de olika respondenterna fått ge deras infallsvinklar på 
problemet medförde att databearbetningen och analysen blev komplicerad. Det var svårt att 
inom alla teman ställa respondenterna mot varandra och mot teorin. Sättet som intervjuerna 
bearbetades och analyserades på är färgat av vår förståelse av problemet.  
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4. EMPIRI 

Inledande i kapitlet empiri får läsaren ta del av den observation som genomförts. Detta för att 
öka förståelsen för användningen av IT-stöd och den miljö som undervisningen med den 
interaktiva tavlan skett i.  
Därefter följer intervjuerna med de sju respondenterna, uppdelade som respondent A-F. En 
parintervju genomfördes med respondenterna D1 och D2, vi valde att redovisa båda 
respondenterna under ”respondent D” Samtliga respondenterna har olika erfarenhet av IT-
stöd, fyra av respondenterna har använt den interaktiva tavlan. En sammanfattning av 
respondenternas svar pressenteras. Data som inte är relevant för frågeställningen redovisas ej. 
Respondenterna är anonyma, men bakgrundsfakta presenteras för att skapa en god profil för 
läsaren.   
 

 

Figur 3. Översikt aktörer och miljö. 

4.1. OBSERVATION  

Vi genomförde en observation i ett klassrum på en gymnasieskola. Vi satt som åskådare 
längst bak i föreläsningssalen, vid en lektion i datorkunskap; multimedia. Vi dokumenterade 
observationen genom papper och penna. Som underlag hade vi observationsschemat som 
tidigare tagits fram. 
 
Den interaktiva tavlan som användes under lektionen på gymnasieskolan verkade inte 
uppfattas av eleverna som något udda utan mer som om den vore naturligt. En del av lärarens 
verktyg vid undervisningen. Då lärare använde tavlan så framstod föreläsningen som naturlig. 
Lektionen hade ett snabbt tempo, läraren hoppade fram och tillbaka mellan power point 
presentation, anteckningar, bilder och video-klipp. Eleverna verkade gilla det snabba tempot. 
Vi observerade att läraren väldigt sällan vände ryggen till eleverna utan hade bra kontakt med 
eleverna hela tiden. Vi upplevde som om både läraren och eleverna var fokuserade samtidigt 
som lektionen framstod som positiv för båda parter. Eleverna visade att de tyckte om de 
multimediaeffekter som användes, genom att skratta högt och ge ifrån sig ljud som ”wow”. 
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Aktivitetsnivån bland eleverna var hög, vilket syntes på andelen elever som räckte upp 
handen då läraren ställde frågor.   
 
Vi observerade följande positiva och negativa saker med tavlan under lektionens gång: 
 
Positivt: 

• Det var möjligt för läraren att snabbt skifta mellan förberett material och nytt material, 
till exempel från en PowerPoint presentation till en videosekvens från Internet.   

• Lärarens föreläsning framstår som professionell och intressant eftersom tekniken inte 
har lika stora begränsningar som en traditionell undervisning. Till exempel kan läraren 
använda Internet för att hitta information i realtid. Elevers frågor kunde besvaras under 
föreläsningen.  

• Multimedia ”fick en ny aspekt”, rörliga bilder och ljud skapade en intressant stämning. 
• Läraren slapp kopiera upp anteckningar han gjorde på tavlan utan skickade dem efter 

lektionen till elevernas konton. Eleverna kunde undvika att koncentrera sig på att 
skriva egna utförliga anteckningar. De kunde följa med på den interaktiva lektionen 
och anteckna små notiser. 

• Datalära kan vara ett av det bättre anpassade ämnen för den här typen av undervisning. 
 

Negativt: 
• Det blev stundvis svårt att uppfatta allt material som presenterades på grund av att 

materialet hade olika format. Några bilder som plockades fram var små, likaså texten 
från några hemsidor. 

• Tavlan var för liten i vissa moment. Till exempel när mycket text skulle skrivas och 
läraren skulle rita en bild. 

 
Läraren som undervisade i datorkunskap var väl van vid tavlan.  Läraren hade ett intresse för 
att använda den interaktiva tavlan vilket gjorde föreläsningen intressant och rolig. Lärare hade 
god kunskap av användning av tavlan, vilket resulterade i att det fanns ett bra flyt under 
föreläsningens gång. Läraren tyckte det var roligt att använda tavlan. Han var inte det minsta 
rädd och hade förståelse att det ibland tog någon extra sekund att ladda upp information.  
Inget irritationsmoment mot tavlan kunde observeras. 
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4.2. RESPONDENT A 

Respondent A är en man i 60-65 års åldern, han har jobbat som lärare i 41 år. Han är 
folkskolelärare, vilket innebär att han kan undervisa i alla ämnen. Eleverna han undervisar är i 
årskurs 4-6. Respondent A använder den interaktiva tavlan som hjälpmedel i klassrummet. 
 

4.2.1. IT I KLASSRUMMET  

Respondent A använder sig idag av den interaktiva tavlan. På frågan hur hans arbetssätt 
förändrats med den interaktiva tavlan, blev svaret: ”Det har inte förändrats mycket men jag 
använder det jag tycker är positivt.” Respondent A säger att i början då datorerna kom ”såg 
alla datorer som allt tings lösning. Men det tror jag man har kommit från den inställningen 
nu.” Istället är inställningen till IT att det är ett av många redskap vid undervisning. 
Respondent A berättade att den interaktiva tavlan är en av få IT-stöd som han fattade tycke 
för från börja. Den interaktiva tavlan tycker han är rolig att använda. Respondent A betonar 
att den interaktiva tavlan inte är en “plojgrej”, utan ett praktiskt stöd. Då det gäller 
användarvänlighet är den enligt respondent A bra. Det finns både fördelar och nackdelar. 
Fördelarna är enligt respondent A att möjligheten att förbereda lektioner hemifrån är god och 
layouten är snygg. Nackdelarna är att det är en viss fördröjning då respondent A skriver på 
tavlan, skriften kommer inte direkt och utrymmet är begränsat. Respondent A säger vidare att 
användningen av tavlan är begränsad till användarens datorkunskap. Respondent A berättar 
att han hade velat ha bättre datorkunskap, för då ökar möjligheten att nyttja den interaktiva 
tavlan.   
 

4.2.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

På skolan där respondent A jobbar diskuterades den interaktiva tavlan innan den infördes och 
lärarna fick gå en utbildning i hur den interaktiva tavlan används. Respondent A har gått ett 
antal datorutbildningar som ordnats av skolan och han har dragit nytta av projektet ITIS. 
Respondent A berättar att även om den interaktiva tavlan finns att tillgå på skolan, används 
den inte av alla lärare. ”Det finns en gruppering mellan äldre och yngre lärare. De äldre 
lärarna är mer reserverade till användning av den interaktiva tavlan.” Respondent A har 
försökt att influera lärarkollegor att börja använda den interaktiva tavlan i undervisning. Han 
har bjudit in personal från skolor att titta på hans undervisning och användning av den 
interaktiva tavlan. Men respondent A betonar att ekonomin har stor betydelse. Ett annat 
problem är att rektorer är i samma ålder som respondent A och därmed inte alltid har intresse 
för ny teknik. Det är viktigt att ha en framstående ledning som satsar på IT och på skolan 
måste det finnas en dataansvarig som följer med i IT-utvecklingen. 
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 4.2.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT  

På frågan om respondent A har ett intresse för IT blev svaret att intresset är väldigt litet. ”Jag 
är en sådan där att jag använder tekniken tills jag stöter på problem.” Respondent A svarar 
att han inte är rädd för IT, utan tycker det är kul med IT. Respondent A betonar dock att han 
inte är den typen av person som är först med att använda ny teknik. Respondent A har både 
dator och Internet hemma, samt god datorvana. Respondent A har använt datorer sedan 80-
talet och har även gått utbildningen ITIS. Respondent A är dock fortfarande skeptisk till att 
privat använda Internetbank och handla via Internet, vilket härleds till en viss rädsla och brist 
på tillit. Att samhället blir mer tekniskt innebär både fördelar och nackdelar.  
     

4.3. RESPONDENT B 

Respondent B är en kvinna i 30-års åldern, hon har arbetat som lärare i fyra år. Respondent B 
undervisar lågstadielever i Matte och NO. Respondent B använder den interaktiva tavlan som 
hjälpmedel i klassrummet.    
 

4.3.1. IT I KLASSRUMMET 

Respondent B berättar att arbetssättet som lärare har förändrats efter införandet av den 
interaktiva tavlan. ”Det går att planera undervisningen på ett annat sätt än tidigare”. 
Information är lätt att få fram på den interaktiva tavlan, allt går att spara och det går att ta 
fram gammalt material som tidigare sparats. Respondent B betonar att den interaktiva tavlan 
är utmärkt för att eleverna ska förstå vad som diskuteras, det är lätt att ta fram exempelvis 
bilder. ”Då behöver man inte säga, vänta till nästa vecka så ska jag kolla o hyra en film på 
biblioteket. Utan då går det att få fram”. Övriga fördelar med tavlan är enligt respondent B att 
den går att använda som en vanlig whiteboard. Det går att få fram all information och även 
visa videofilmer. Respondent B säger att ”det går att utgå från eleverna på ett annat sätt än 
tidigare”. Nackdelarna med den interaktiva tavlan är att det kan vara svårt för eleverna att 
skriva på tavlan. Ibland är det tekniska problem som till exempel att sladdar trillar ut och att 
tavlan behöver omsynkroniseras, vilket är ett störningsmoment. I början kände respondent B 
en viss oro för att använda den interaktiva tavlan, men insåg efter ett tag att det inte var så 
svårt.  
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4.3.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Respondent B uppger att hon har lärarkollegor som inte använder den interaktiva tavlan, 
vilket beror på att de inte vågar. För att influera lärarkollegor delas materialet mellan de olika 
lärarna. Det är viktigt att arbeta över gränserna. Den interaktiva tavlan är lätt att använda, 
vilket respondent B försöker förmedla till kollegor. Med undervisningsmaterialet skickas även 
instruktioner om hur materialet skall användas. På frågan om det inte är ett hinder att dela 
med sig av hennes eget material svarar respondent B: ”Nej, man måste ju stå för det man gjort 
i klassrummet. Så absolut inte.” Respondent B uppger även att IT behövs i skolan. Skolan har 
som mål att eleverna skall kunna göra egna power point presentationer innan de går ut tredje 
klass. Eleverna får även blogga en gång i veckan om vad de har lärt sig under veckans gång, 
vilket gör att de lär sig att dokumentera. Respondent B uppger att hon hade vågat att använda 
den interaktiv tavla även om det inte fanns en teknikansvarig på skolan. IT-stöd hade inte 
används i samma utsträckning. På frågan om respondent föredrar den interaktiva tavlan eller 
en vanlig whiteboard blev svaret att hon utan tvekan hade valt den interaktiva tavlan. Med 
motivering att det går att göra samma saker på den interaktiva tavlan som på en vanlig 
whiteboard, samt att den interaktiva tavlan har många fler funktioner. Den interaktiva tavlan 
sparar tid och det går att visa eleverna information på ett mer verkligt sätt.  
 

4.3.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Respondent B säger att hon inte har något större intresse för IT, men att intresset för IT har 
ökat i och med användningen av den interaktiva tavlan. Respondent B uppger att hon tycker 
det är roligt med användning av ny teknik. På frågan om hon använder datorn mycket i 
tillvaron blir svaret ett nervöst skratt och en skakning på huvudet.  

 

4.4. RESPONDENT C 

Respondent C är en man i 30-års åldern, han har jobbat som lärare i två och ett halvt år. Han 
undervisar i SO-ämnen på grundskolenivå. Respondent C använder inte den interaktiva tavlan 
som hjälpmedel vid undervisning.  
 
 

4.4.1. IT I KLASSRUMMET  

På frågan om hur respondent C ser på att eleverna använder mer IT än honom blir svaret att få 
använder IT på det sättet som han själv helst hade sett att IT används. De som använder IT 
surfar på Internet, chattar och spelar spel. Det är bara en liten del av eleverna i klassen sysslar 
med programmering. Respondent C uppger att han försöker att uppmana eleverna att använda 
IT på rätt sätt. Problemet är att de inte kan grunderna. Att söka information på Internet 
förutsätter att eleverna hittar rätt sidor. Eleverna har svårt att avgöra vad som är sant och vad 
som är falskt. Böcker är bättre eftersom de är lättare att ta reda på om de stämmer eller inte.  
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På frågan om respondent C tror att de lärare som i framtiden använder IT-stöd, till exempel 
den interaktiva tavlan, kommer att bli mer populära än lärare som inte använder tekniken blir 
svaret: ”Då vill jag kontra lite där. Du har olika former av inlärningssätt, hos olika person. 
Att vara duktig på att lyssna skriva och så vidare. Då är det en del som kan ta till sig av detta 
och de får en superutbildning. De som inte har den formen av inlärningssystem, som är 
beroende av den. Enligt mitt tycke och vår tradition kan detta ta bort de riktigt bra 
berättarhistorierna som förklarar för dem. Man kan ju läsa på mycket, men man måste 
förklara saker för dem, det är alltid det bästa.” Respondent C anser att de som inte använder 
datorn i framtiden blir bättre lärare. Respondent C har hört talas om den interaktiva tavlan. 
Han tycker att ”Det e häftigt. Det e coolt. Frågan är om det är framtiden? Om man får allt att 
funka?” Respondent C uppger även att han hade tyckt att det varit positivt om varje elev hade 
haft tillgång till en dator och kunnat använda den. Då det gäller att ta fram och visa 
information för eleverna hade det underlättat med en projektor, istället för att kopiera upp 
blad. Genom att använda en projektor hade tid kunnat sparas och det hade varit ett bra 
komplement. Respondent C uppger att han är för den interaktiva tavlan, men han hade ställt 
höga krav för att använda den vid undervisning. På frågan om respondent C inte hade velat 
använda IT mer i undervisning blir svaret. ”Jo… Men jag är ny här på skolan, bara varit här 
en termin. Då är man inte riktigt inkörd. Som sagt, jag är inte så förtrogen med tekniken så 
att jag tar mig inte den tiden. Det är lathet och trygghetsfaktorn. Är man inte bra så använder 
man inte det så mycket. Jag e duktigare på det andra.” Respondent C tror att i framtiden 
kommer det bli en kombination av traditionell undervisning och IT. Men enbart IT, som den 
undervisning som sker på distans, tappar i kvalité.  
 

4.4.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Respondent C säger att det finns ett problem för skolan att köpa in IT, det krävs resurser. På 
den skolan som respondent C jobbar finns andra prioriteringar än IT. Det finns dock två 
datorsalar, där undervisning kan bedrivas. Respondent C tror inte att så många lärarkollegor 
använder sig av den interaktiva tavlan. IT är bra då det gäller att memorera information till 
prov, men mindre bra då det gäller att öka allmänbildningen.  
 

4.4.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

På frågan om respondent C har något intresse för IT blir svaret: ”mycket litet, nödvändigt 
ont”. Respondent C uppger att han dock har en dator hemma med Internetuppkoppling. 
Datoranvändningen är låg, då datorn används är det för att surfa på Internet. Respondent C har 
ingen elektronisk kontakt med elever. På frågan om hur respondent C ser på att samhället 
använder sig mer och mer av teknik blir svaret “Ja i rätt situationer så… det förenklar och 
förbättrar mycket. Men samtidigt blir man mer sårbar. Det märker vi också, när jag gör 
arbete hemma och skickar det. Information som är korrupt och så vidare. Det är väldigt 
sårbart.”  
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4.5. RESPONDENT D1 OCH D2 

Respondent D1 och D2 är två blivande lärare, på fjärde utbildningsåret. Respondent D1 är 
runt 25 år och har erfarenhet från praktik på gymnasieskola. Respondent D1 är utbildad i 
ämnena engelska och psykologi. Respondent D2 är runt 25 år och har erfarenhet från praktik 
på högstadieskola. Respondent D2 är utbildad i SO-ämnen. Respondent D1 och D2 har inte 
använt den interaktiva tavlan som hjälpmedel i klassrummet 
 

4.5.1. IT I KLASSRUMMET 

På frågan om IT har påverkat undervisningen under respondenternas praktik så svarade 
respondent D1 att eleverna fått jobba med projekt i datorsalen. Deras uppgift var då att söka 
information, vilket dock resulterade i att eleverna använde Internet för privata ändamål som 
till exempel MSN och Lunarstorm. Båda respondenterna D1 och D2 instämmer dock med att 
IT erbjuder en rolig undervisningsform. Respondent D2 berättar att hon under hennes praktik 
hade tillgång till en vagn bestående av en projektor och en bärbar dator. Genom dessa IT-stöd 
var det möjligt att visa power point presentationer och film för eleverna. Respondent D2 säger 
att hon använt IT-stöden i stor utsträckning, med positiv erfarenhet. IT-stöden finns tack vare 
en yngre lärare med intresse för IT. Respondent D2 berättar att hon märker skillnad på 
elevernas uppmärksamhet då IT-stöd används. ”Man märker att de e ganska trötta på det här 
stå vid tavlan.” Genom att lägga till multimedia så ökar intresset för undervisningen. 
Respondent D1 uppger att det fanns möjlighet att boka datorsal med projektor på 
gymnasieskolan hon praktiserade på. Datorsalarna används mycket på skolan, men respondent 
D1 uppger att hon inte använt IT-stöd så mycket eftersom hon undervisade i engelska. 
Respondent D2 säger att ”Det beror ju på ämnena. Vissa ämnen passar ju bra”. Respondent 
D1 samtycker men betonar att det inte varit aktuellt under hennes praktik, men att hon gärna 
provat IT-stöd. Ingen av respondenterna har hört talas om interaktiva tavlor, respondent D1 
svarar ”Nej, det är ju modernt att bara ha whiteboards nu för tiden. Hehe. Kan du inte berätta 
mer?” Både respondent D1 och D2 skulle kunna tänka sig att använda sig av IT-stöd. 
Respondent D1 tillägger ”Hade varit jätterolig. Jag tycker det e kul med det här med IT, men 
det e bara det att jag inte kan så mycket.  Jag skulle vilja ha en liten kurs när man kommer ut 
som lärare.” Respondent D1 säger att det skulle vara ett bra hjälpmedel för elever med läs och 
skrivsvårigheter. Dessutom behöver tempot inte sänkas under föreläsningen, därmed hämmas 
inte de eleverna som är på en högre nivå. Att kunna lägga fram redan tidigare förberett 
material skulle vara smidigt, och underlätta för att kunna fokusera på undervisningen i högre 
grad.     
   

4.5.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Respondent D2 säger att hon har märkt en tendens i skolan att se negativt på ny IT. 
Respondent D1 härleder bristen på IT till att skolorna inte har råd att satsa på IT. Det finns få 
datorer i skolan utslaget på antal elever. Respondent D2 instämmer och säger att det även 
beror på okunskap. Respondent D1 håller dock inte med om att det handlar om okunskap, 
utan tycker att IT-kunskapen bland lärarstudenter är hög. På frågan om information har givits 
som en del i lärarutbildningen svarar respondent D2 att de läst en kurs, något som respondent 
D1 ifrågasätter.  
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Respondent D2 fortsätter och säger att ” tyvärr är det så på högskolan då man går en sådan 
IT - hur man kan använda datorn. Att man kan mer än läraren.”  ”När vi hade power point 
fick eleverna ibland hjälpa läraren. Det har inte varit bra”. Vidare säger respondent D1 att 
det hade varit nyttigt att ha ett samarbete med IT-studenter på skolan.   
. 

4.5.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Respondent D1 har inget intresse för IT, men säger: “Ja det e kul, bara man väll lär sig.”  
 
Respondent D2 uppger att hon har ett visst IT-intresse, eftersom hon är i den generationen 
som fått arbeta med datorer. Respondent D2 säger att hon gillar att testa sig fram med ny form 
av IT, men att det får ta sin tid.   
 

4.6. RESPONDENT E 

Respondent E är en man i 35-års åldern, han har jobbat som lärare i nio år. Han undervisar i 
SO-ämnen på mellan- och högstadienivå. Respondent E är dessutom ansvarig på skolan för IT 
och datorer (tekniskt och utbildningsmässigt.) Det ingår i respondent Es tjänst att fungera som 
stöd på andra skolor som införskaffat den interaktiva tavlan. Respondent E använder den 
interaktiva tavlan som hjälpmedel vid undervisning. 
 

4.6.1. IT I KLASSRUMMET 

På frågan om hur IT har påverkat respondent E blir svaret att det som har förändrats är hans 
befattning inom skolan. Respondent E jobbar nu för att stödja det tekniska och pedagogiska 
samspelet med den interaktiva tavlan. Då det gäller den interaktiva tavlan vid undervisningen 
så är den ett stöd. ”Datorn i sig spelar ingen roll. Det är programmen som hjälper till.” 
Respondent E trycker på funktionerna att kunna förbereda lektioner innan och spara 
lektionerna, det har stor betydelse för hans egen del, genom att det underlättar planering. Det 
har även underlättat för elever med läs och skrivsvårigheter, de kan nu ta del av 
undervisningen i efterhand. Andra fördelar med tavlan är att det finns många program som är 
utvecklade för tavlan och som fungerar väl. Dessutom blir respondent E av med mycket av 
pappersanvändningen. Lektionen blir mindre stressfylld eftersom materialet finns sparat och 
det lätt går att fortsätta lektionen vid ett senare tillfälle. En annan stor fördel med den 
interaktiva tavlan är att många nya möjligheter skapas för undervisningen. Det är nu möjligt 
att visa realtidsinformation för eleverna. ”Det handlar om de tre grundstenarna bild, ljud och 
video, som kan underlätta undervisningen och göra skolgången roligare för eleverna”. På 
frågan om vilka nackdelar som finns med den interaktiva tavlan så svarar respondent E att han 
inte kan komma på så många. En nackdel är dock att då användaren skriver på den interaktiva 
tavlan så blir den en skugga från projektorns ljus. Men det är en vanesak, läraren vänjer sig 
snabbt och anpassar sig till detta. Det finns även en begränsning i form av att den interaktiva 
tavlan måste vara påslagen. Det går att skriva på den som en vanlig whiteboard, men det är 
viktigt att rengöra tavlan eftersom annars kan färgen bränna fast. På frågan om det är viktigt 
som lärare att hänga med i IT-utvecklingen blir svaret ”Definitivt, lärare som inte hängt med 
tekniken har svårt att förstå vad elever sysslar med idag. Jag känner att vill man jobba med 
barn och ungdom så måste man hänga med.”  
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4.6.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Respondent E berättar att skolledningen och kollegor var positivt inställda till införandet av 
den interaktiva tavlan i klassrummen. Rektorn beskrivs som driftig och positivt inställd till 
nya idéer, vilket möjliggjorde investeringen. På frågan om hur lärarkollegors inställning till 
ny teknik blir svaret att det generellt hör ihop med ålder, de yngre lärarna använder tavlan i 
större utsträckning än de äldre. Men framförallt handlar det om hur stort stöd lärarna upplever 
att de har, Respondent E berättar om erfarenheten från möten med personal på andra skolor: 
”Den uppfattning jag fick är att de inte kände sig avskräckta för den om dem känner att det 
finns stöd och hjälp.” Då det gäller respondent E's arbete så driver han på att lärarna ska sitta 
och prata om den interaktiva tavlan tillsammans. ”Det är svårt att hitta tid då alla kan träffas. 
Jag gör mitt bästa för att hitta tid till alla så vi kan genomföra workshops. Det hela handlar 
om att man kan byta lite idéer och erfarenhet. Man kan spara lektionerna och visa. Här, titta 
vad jag har gjort.” Det är viktigt att lärarna själva våga testa nya IT-stöd. Respondent E 
betonar att det är viktigt att tänka på den pedagogiska biten och inte enbart till det tekniska. 
Då det gäller satsningen ITIS så säger respondent E: ”ITIS, det var inte det bästa systemet som 
har släppts. Det var en väldigt snäv satsning. OK alla fick en dator och sen skulle man göra 
någonting och sen tog det slut. Det fanns ingen långsiktighet, ingen strävan att skapa en 
bredd i skolan utan det var riktat mot lärarna bara. Det vara bara för personalen och de som 
var intresserade och det vara bara riktat till lärarpersonal och inte förskolelärarna och 
barnskötare och fritidspersonal var inte heller inblandade”. Respondent E anser att det viktigt 
att då IT-satsningar väl genomförs att hänsyn tas till all personal och även eleverna. Eleverna 
måste vara med från början, då skapas en press på att lärarna måste hänga med i utvecklingen 
och ta till sig av IT. Det handlar om att lärarna måste lära sig, annars kommer de inte att 
använda de verktyg som finns. Då det gäller den interaktiva tavlan säger respondent E att ett 
sätt att få lärare att använda den är att ta bort den gamla whiteboarden. Om det inte finns 
något alternativ tvingas läraren att använda den interaktiva tavlan. ”Tekniken är inte här för 
att vara i vägen den är här som ett hjälpmedel till undervisningen. Datorer idag är mer än 
vad de var för 20 år sen.”  
 
På frågan om det är resurser som är avgörande för skolor att investera i tekniken blir svaret 
nej. ”Jag kan säga så här som min chef säger: Vill man så kan man.  För att det handlar om 
att det är en väldigt lite utgift. Vi köpte 10 tavlor. Det är en väldigt liten investering.” Vidare 
berättar respondent E att det handlar om att sprida investeringen på ett antal år. ”Det är frågan 
om chefer vågar göra denna fördelning för att de är det att många stirrar sig blint på 
årsbudgeten och då ser man att det är en investering som motsvarar en lärartjänst.” 
Respondent E betonar att ”för vilken kommunal verksamhet som helst är det inte mycket 
pengar”. Respondent E säger vidare att IT inte kommer att försvinna, men de skolor som inte 
satsat något på IT kommer att halka efter. ”Man bör verkligen granska för att jag tror att om 
inte fler skolor får det så blir det fler A och B skolor i slutänden. Vilket gör att de som arbetar 
med det här kommer ha ett annat sätt att presentera sig när de går på gymnasiet och 
högskolan. Och sen de som aldrig har sett denna och kommer till gymnasiet kommer att få det 
svårare”. Respondent E anser vidare att det gäller att Sverige hänger med internationellt med 
de IT-stöd som finns. Den interaktiva tavlan bidrar till att eleverna lär sig presentationsteknik, 
vilket är en viktig kunskap.   
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4.6.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Respondent E har en lång erfarenhet av teknik och IT, både privat och inom yrket. 
Respondent E har haft datoransvar på alla de arbetsplatser han jobbat på. Privat så har han 
spelat mycket datorspel, men på senaste tiden har han sysslat mer med fotoredigering. 
Respondent E har mer än en dator hemma och de är sammankopplade i ett hemnätverk.  
Respondent E tycker att IT är spännande och han har ett stort intresse för att lära. Respondent 
E ser det positivt att kombinera det privata intressen för IT med yrket. 
 

4.7. RESPONDENT F 

Respondent F är en man i 40-års åldern, han har jobbat som lärare i 11 år. Han är utbildad 
svenska och historielärare. Respondent F undervisar på gymnasienivå, men har även jobbat 
som högskolelärare. Respondenten ansvarar också för IT på skolan. Respondent F använder 
den interaktiva tavlan som hjälpmedel vid undervisning, dock i låg utsträckning i dagsläget. 
Tidigare använde han den interaktiva tavlan i högre utsträckning.    
 

4.7.1. IT I KLASSRUMMET   

På frågan vad respondenten tycker om den interaktiva tavlan svarade han ”Det är ett 
kanonhjälpmedel, ibland”. Han menar på att den är mycket bra till framförallt dator- och 
multimedia lektioner, även till matte och NO. Han tyckte dock av egen erfarenhet att tavlan 
kanske inte är den bästa att använda vid språkundervisning och humanioraämnen. Respondent 
F tycker att tavlan, när han jobbade med den, fascinerade eleverna väldigt mycket. Eleverna 
tänkte och säger “oooh vad ska han göra för nästa grej med smartboarden?” Istället för att 
koncentrera sig på hans undervisning. Vi följde upp detta med frågan om det inte var något 
som dog med tiden. Respondenten svarade då ”Man skulle kunna tänka sig det.” Vidare 
berättar respondent F att det är en krävande process att anpassa både lärare och elever till 
användningen av den interaktiva tavlan vid undervisning.  
 
”Den interaktiva tavlan är bra då den används på rätt sätt och med erfarenhet”. Respondent 
F anser att det finns fler förutsättningar, till exempel klassens storlek. Den interaktiva tavlan 
är mycket bra när den används i mindre klasser, men vid större klasser så är den inte bra då 
det kan vara svårt att se för dem som sitter längst bort. Respondent F säger att han övervägde 
att använda den interaktiva tavlan på universitetet, men valda att inte göra det på grund av de 
stora klasserna han hade. På frågan om den interaktiva tavlan leder till mer stress i lärarens 
liv, svarade respondent F: ”Inledningsvis, riktigt ordentligt om det är som så att man känner 
en press att man ska använda den mer. Innan man är van med det och inledningsvis för dem 
som är teknik-ovana, definitivt”. Respondent F säger vidare: ”Att när du väl kan göra det här 
snabbt och enkelt så blir det lättare. Plus att du kan använda dem om och om. Och bygga 
vidare på dem år efter år”. 
 
På frågan om IT-stöd behövs i klassrummet svarade respondent F: ”Ska man förbereda för 
livet utanför skolan så är tekniken en naturlig del av all verksamhet. Vare sig vi pratar om 
skogsindustri eller reklambyråer. Så därför måste det finnas i skolan vare sig det är studie- 
eller yrkesförberedande”.   
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4.7.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Respondent F berättat att skolledningen var positiv till att införa och att investera i IT i 
klassrummen. Det fanns planer på att utrusta varje skolsal med en interaktiv tavla, men istället 
valdes att införskaffa två interaktiva tavlor till att börja med. IT är bra för skolans image. 
Respondent F menar att alla skolor konkurrerar med varandra idag och därför är det viktigt 
med IT-satsningar. Anledningen till att den interaktiva tavlan inte finns i varje klassrum är att 
det skulle ta lång tid och krävas mycket av personalen, som respondent F säger: ”Det hade 
krävts så mycket, jag är inte säker, det är möjligt att slutresultatet hade blivit bättre men det 
hade säkert tagit ett halvår, ett år, innan alla lärare hade börjat använda det.” Vi frågande 
om hans uppfattning var att lärare var emot IT i undervisningen. Han svarade ”inte i teorin 
men i praktiken”. ”Man fick aldrig höra vare sig på personalmöten eller 
anställningsintervjuerna att lärare skulle tala emot IT men att i praktiken så ser det 
annorlunda ut.” ”Så att det är ett uttalat stöd för det men i praktiken så används det inte lika 
mycket som folk snackar om.” Respondent F anser följande när det gäller fortsatta 
investeringar i den interaktiva tavlan på hans arbetsplats: ”det känns som om att det inte riktigt 
värt den ansträngning, just nu, att miljöanpassa hela skolan efter det verktyget.”   
Respondenten säger vidare att den interaktiva tavlan inte alltid passar så bra på gymnasienivå, 
eftersom eleverna har olika ämnen och lärare. Han säger dock att ”Det är en annan sak på 
grundskolan där alla läser samma sak”.  Respondent F kan inte uttala sig om den låga 
användningsgraden av den interaktiva tavlan beror på ekonomiska faktorer, men han 
konstaterar att IT innebär en kostnad, en stor kostnad om en hel skola ska IT-anpassas. 
Respondent F fortsätter och säger att han vet med egen erfarenhet att IT inte är en del av 
lärarutbildningen, kunskapen inom IT är dålig bland lärarstuderande. Många lärare vågar sig 
inte på att testa den interaktiva tavlan, eftersom de inte kan grunderna i datorkunskap. På 
frågan om hur möjligheterna är att få jobb som lärare utan kunskaper inom IT blir svaret ”Om 
du vill jobba på någon liten kommunalskola.” 
 

4.7.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

När vi frågan respondent F om huruvida han har ett intresse för IT svarade han: ”Ja, mycket 
stort” Han ansåg sig själva att vara lite av en ”tekniknörd”. Respondent F använder flitigt 
skolans webb applikation för att kommunicera med eleverna. Ett webbsystem som bygger på 
IT och kommunikation, vilket respondent F är mycket nöjd med. Respondenten har stor 
datorvana och brukar hjälpa andra på skolan vid diverse problem relaterade till IT och 
datorprogram.  
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5. ANALYS 

Vi kommer i analysen presentera den information som framkommit från databearbetningen 
och ställa de olika respondenterna mot varandra. Utgångspunkt är de olika teman; lärarens 
inställning till IT, IT i klassrummet och IT-satsningar i skolan. Respondenternas svar kopplas 
till teori, där respondenternas åsikter ställs mot varandra och mot teorin. För en överskådlig 
sammanfattning av analysen, se bilaga 2.    
 

5.1. IT I KLASSRUMMET 

Det råder en meningsskiljaktighet mellan teoretiker och mellan lärare om huruvida IT-stöd 
ökar elevers intresse för lärares undervisning eller ej. Abowd (1999) rapporterade från projekt 
classroom 2000 att resultatet av IT som stöd i klassrummet var att eleverna hade bättre 
koncentration på föreläsningarna. Pedersen (1998) konstaterar att det inte finns något 
uppenbart resultat om att IT stödjer inlärning. Mellan respondenterna fanns även olika åsikter; 
Respondent D2 berättar att hon märker skillnad på elevernas uppmärksamhet då IT-stöd 
används, ”man märker att de är ganska trötta på det här stå vid tavlan”. Genom att lägga till 
multimedia ökar intresset för undervisningen. Respondent A säger att eleverna visar större 
intresse för lektionerna eftersom layouten på den interaktiva tavlan är god. Respondent F för 
fram en annorlunda åsikt, att tavlan tar uppmärksamhet från själva undervisningen. När han 
jobbade med den, fascinerade eleverna väldigt mycket och eleverna tänkte och säger ”oooh 
vad ska han göra för nästa grej med smartboarden?” istället för att koncentrera sig på hans 
undervisning. Respondent E har en positiv syn och påpekar att den interaktiva tavlan har 
underlättat för elever med läs och skrivsvårigheter, de kan nu ta del av undervisningen i 
efterhand. Respondent E´s notering har enligt Pedersen (1998) konstaterats och 
dokumenterats i samband med utvärdering av tidigare IT-satsningar, nämligen att elever med 
särskilt stöd har gynnats av IT-stöd. Även respondent D2 går i samma spår, hon tror att IT kan 
gynna elever med läs och skrivsvårigheter. Respondent B menar att det går att utgå från 
eleverna på ett annat sätt genom användningen av den interaktiva tavlan. Respondent C har 
dock ett annorlunda synsätt och menar att IT-stöd gynnar de elever som kan ta till sig av den 
form av undervisning som sker med IT och menar att dem som har förutsättningarna att ta till 
sig av undervisningsformen får en bättre utbildning till skillnad från övriga elever. Jedeskog 
(1998) skriver om tillämpning av IT, att den tidiga majoriteten letar efter någon form av 
garantier innan de börjar använda IT. Den sena majoriteten börjar använda IT då 
datoranvändningen är väl etablerad. 

5.2. IT-SATSNINGAR I SKOLAN 

Axelsson (1998) skriver, ett argument för att satsa på informationsteknik i skolan, är att 
kunskapen är betydelsefull för samhället, såväl på arbetsplatser som i människors hem. 
Samhället blir mer och mer datoriserat och en viss kunskap inom IT är idag nödvändigt. 
Respondent F går i samma tankemönster som Axelsson (1998) och menar att IT är en naturlig 
del av all verksamhet och därför måste finnas i skolan för att förbereda eleverna inför 
yrkeslivet. Respondent C säger i motsats till detta att de lärare som inte använder datorn i 
framtiden blir bättre lärare.  
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Respondent A menar att nu har synen på datorer förändrats, i början då datorerna kom ”såg 
alla datorer som allt tings lösning. Men det tror jag man har kommit från den inställningen 
nu.” Istället är inställningen till IT att det är ett av många redskap vid undervisning. 
  

5.2.1 EN SKOLA I FÖRÄNDRING 

Då det gäller utvecklingen i skolan har elever enligt Jedeskogs (1998) fått börja söka kunskap 
själva med hjälp av IT. Detta ställer krav på att informationen ska bearbetas och kritiskt 
granskas av eleven, något som tidigare varit en de av lärarens planeringsarbete. 
Två av respondenterna, C och D1 tar upp elevernas ökade frihet som ett problem. Respondent 
C berättar att han upplever att eleverna använder IT på ett felaktigt sätt. Det finns ett problem 
enligt respondent C, eleverna kan inte grunderna i hur de söker och verifierar information. 
Respondent D1 har noterat samma sak under hennes praktik, nämligen att eleverna inte 
arbetar med skolarbete vid lektioner i datorsalen, utan ägnar sig åt privata ändamål.  
 
Jedeskog säger att läraren ska agera som en handledare och inspirera eleverna till att söka 
kunskap. Axelson (1998) benämner detta som den nya pedagogiken där eleverna når en högre 
grad av kunskap genom att själva söka information.  
Respondent D1 och D2 berättar att det inte finns någon integration mellan IT och pedagogik i 
lärarutbildningen, vilket upplevs som ett problem. Respondent E trycker på vikten av att 
läraren bortser från datorn i sig, för att koncentrera på den pedagogiska biten som innefattar 
programvara. Enligt Groth (2002) så krävs att bilden av skolan förändras, en ny 
lärarutbildning är ett första steg.  Respondent D2 tror att det finns en stor teknisk okunskap 
bland lärare. Vilket respondent D1, som uppger att hon inte har något IT-intresse, misstycker 
med. Respondent D1 tycker att IT-kunskapen bland lärarstudenter är hög. Dock påpekar 
respondent D1 att ett samarbete med elever från IT-utbildningar på högskolan hade varit bra. 
Respondent D2 stödjer sin åsikt om att okunskapen bland lärare är hög eftersom då 
undervisning gavs i datorkunskap fick eleverna ibland hjälpa läraren med uppgifter.  
Respondent F säger att ”lärare inte är emot IT i teorin men i praktiken” och ”att man aldrig 
fick höra vare sig på personalmöten eller anställningsintervjuerna att lärare skulle tala emot 
tekniken men att i praktiken så såg det annorlunda ut”. Respondent F fortsätter och säger att 
han vet med egen erfarenhet att IT inte är en del av lärarutbildningen, kunskapen av IT är 
dålig bland lärarstuderande. Många lärare vågar enligt respondent F inte att testa den 
interaktiva tavlan, eftersom de inte kan grunderna i datorkunskap. 
 
Utifrån vilka ämnen som representeras finns en skillnad i intresse till IT utifrån ämnets 
karaktär. Enligt Jedeskog (1998) är förutsättningarna bättre för att tillämpa IT i klasser med 
yngre elever, eftersom läraren träffar dem under större delen av dagen.  
Respondent F går i samma linje som Jedeskog (1998) och anser att det är bättre att tillämpa 
den interaktiva tavlan på grundskole- än på gymnasienivå. Detta för att eleverna är mer 
spridda på gymnasienivå. Vidare säger respondent F att vissa ämnen lämpar sig bättre än 
andra ämnen, något som respondent D1 och D2 håller med om. Respondent A, B och E 
uppger inte att ämnesområdet i sig skulle spela någon roll för användningen av den interaktiva 
tavlan.  
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5.2.2. RESULTAT AV IT-SATSNINGAR 

Det kan konstateras att IT-satsningarna har gett upphov till IT-utbildning för lärare, byggt upp 
IT-strukturen på många skolor samt medfört att skolan har fått fler datorer (Jedeskog, 1999). 
Respondet A berättar att han gått på ett antal datorutbildningar och att han har dragit nytta av 
projektet ITIS. Men samtidigt känner han att han fortfarande har begränsade datorkunskaper, 
vilket innebär begränsningar i hans undervisning med den interaktiva tavlan. Respondenterna 
D1 och D2 tycker att den datorutbildningen som de får på skolan är otillräcklig. Respondent E 
säger att med projektet fanns ingen långsiktighet, ingen strävan att skapa en bredd i skolan 
utan det var riktat mot lärarna bara. Respondent E anser att det viktigt att då IT-satsningar väl 
genomförs att hänsyn tas till all personal och även eleverna. Eleverna måste vara med från 
början, då skapas en press på att lärarna måste hänga med i utvecklingen och ta till sig av IT-
stöd. Det handlar om att lärarna måste lära sig, annars kommer de inte att använda de verktyg 
som finns.  
 

5.2.3. LÄRDOMAR FRÅN IT-SATSNINGAR 

Axelsson (1998) säger att det inte finns så mycket vetenskaplig forskning om datorns effekter 
på undervisning, men det finns mycket som tyder på att datorn kan användas till en mängd 
uppgifter till exempel som kommunikationsverktyg och pedagogiska hjälpmedel.  
Respondenterna berättar alla om olika tillämpningsområden som de använt datorn. Även 
respondent C som inte använt datorn i större utsträckning anser att då det gäller att ta fram och 
visa information för eleverna hade det underlättat med en projektor, istället för att kopiera upp 
blad. Genom att använda en projektor hade mycket tid kunnat sparas och det hade varit ett bra 
komplement. Respondent E anser att då det gäller den interaktiva tavlan vid undervisningen 
så är den ett hjälpmedel. ”Datorn i sig spelar ingen roll. Det är programmen som hjälper till.” 
Respondent B berättar att arbetssättet som lärare har förändrats efter införandet av interaktiva 
tavlor. Det går att planera undervisningen på ett annat sätt än tidigare.  
 
Respondent A tycker inte undervisningen har förändrats mycket men respondenten använder 
de delar med den interaktiva tavlan som han tycker är positivt. Respondent A betonar att den 
interaktiva tavlan inte är en “plojgrej”, utan ett praktiskt redskap. Respondent F använder 
flitigt skolans webb applikation för att kommunicera med eleverna. Ett webbsystem som 
bygger på IT och kommunikation, vilket respondent F är mycket nöjd med. Respondent D2 
berättar att hon under hennes praktik hade tillgång till en vagn bestående av en projektor och 
en bärbar dator. Hon berättar att genom dessa hjälpmedel var det möjligt att visa power point 
presentationer och film för eleverna. Genom att lägga till multimedia så ökar intresset för 
undervisningen. 
 

5.2.4. BARRIÄR ASSOCIERADE TILL IT-SATSNINGAR 

Johnston & McCormack (1996) nämner bristen på resurser (både tid och materiell) som en 
anledning till att en barriär existerar mellan lärare och IT. Då det gäller brist på materiella 
resurser får detta stöd av flertalet respondenter. Respondent A betonar att ekonomin har stor 
betydelse för IT-satsningar. Respondent C säger att det finns ett problem för skolan att köpa 
in IT, det krävs resurser. På den skolan som respondent C jobbar finns andra prioriteringar än 
IT. Respondent D1 härleder bristen på IT-stöd till att skolorna inte har råd att satsa på IT. 
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Respondent F kan inte uttala sig om den låga användningsgraden av den interaktiva tavlan 
beror på ekonomiska faktorer, men han konstaterar att IT innebär en kostnad, en stor kostnad 
om en hel skola ska IT-anpassas. Respondent E delar inte samma åsikt. På frågan om det är 
resurser som är avgörande för skolor att investera i IT-stöd blir svaret nej. ”Jag kan säga så 
här som min chef säger: Vill man så kan man.  För att det handlar om att det är en väldigt 
liten utgift. Vi köpte tio tavlor. Det är en väldigt liten investering.” 
 
Då det gäller tid säger Jedeskog (1998) att människan är benägen att använda sig av metoder 
som är lätt att ta till sig och lämnar andra metoder som är tidskrävande. IT och 
datoranvändning kan ses som tidskrävande. Många lärare är enligt Rogers (2003) rädda för att 
de inte kommer att ha tid för att kunna tillämpa IT-stöd.  
Alla respondenter som har kunnat uttala sig om att tidsfaktorn, delar inte samma åsikt som 
förs fram i teorin (med undantag från respondent F). Respondent A anser att en av fördelarna 
med den interaktiva tavlan är möjligheten att förbereda lektioner hemifrån är god. Respondent 
B säger att den interaktiva tavlan sparar tid. Respondent C som inte använder den interaktiva 
tavlan säger att genom att använda en projektor hade mycket tid kunnat sparas. Respondent E 
betonar funktionerna att kunna förbereda lektioner innan och spara lektionerna, det har stor 
betydelse för hans egen del, genom att det underlättar planering. Respondent F som inte delar 
övriga respondenters åsikt berättar att det är en krävande process att anpassa både lärare och 
elever till användningen av den interaktiva tavlan vid undervisning.  Men, när väl läraren har 
god kunskap om tavlans användning kan undervisningsmaterialet förberedas snabbt och 
enkelt. Samt att undervisningsmaterialet kan användas ett flertal gånger, och kan byggas 
vidare på år efter år.  
 
Johnston & McCormack (1996) och Rogers (2003) för fram att riskerna som associeras med 
implementering av IT vilket leder till en barriär.  Respondent B ser tekniska problem, som till 
exempel att sladdar trillar ut och att tavlan behöver omsynkroniseras, som en risk. I början 
kände respondent B en viss oro för att använda den interaktiva tavlan, men insåg efter ett tag 
att det inte var så svårt. Respondent C anser att tillgången till information genom Internet gör 
att eleverna har svårt att avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Böcker är bättre 
eftersom de är lättare att ta reda på om informationen stämmer eller inte.  
Respondent C ifrågasätter om den interaktiva tavlan är framtiden. Han tvivlar på att det 
tekniska kommer att fungera. Respondent C anser vidare att det finns en risk med att IT inte 
bidrar till att allmänbildningen ökar. Respondent D berättar att eleverna fått jobba med projekt 
i datorsalen. Deras uppgift var då att söka information, vilket dock resulterade i att eleverna 
använde Internet för privata ändamål. Respondet F tycker att tavlan, när han jobbade med den, 
fascinerade eleverna för mycket istället för att eleverna koncentrerade sig på hans 
undervisning.  
 
Det framgår av samtliga respondenter att stödet från kollegor och skolan är en viktig 
förutsättning för graden av användning. Johnston & McCormack (1996) påpekar att brist på 
stöd kan innebära en barriär mellan lärare och teknik. Respondent A bekräftar att stöd är 
viktigt genom att påtala att: ”Jag är en sådan där att jag använder tekniken tills jag stöter på 
problem” Respondent B uppger att hon hade vågat att använda den interaktiva tavlan även om 
det inte fanns en teknikansvarig på skolan, men IT hade inte används i samma utsträckning. 
Respondent C pratar om hans erfarenhet gällande teknikanvändning och säger ”… Men 
samtidigt blir man mer sårbar. Det märker vi också, när jag gör arbete hemma och skickar 
det. Information som är korrupt och så vidare. Det är väldigt sårbart.” Vidare säger 
respondent D1 att angående stödet från lärarutbildningen att det hade varit nyttigt att ha ett 
samarbete med IT-studenter på skolan för att öka kunskapen inom teknikområdet.  
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Respondent D2 säger att ” tyvärr är det så på högskolan då man går en sådan  IT  - hur man 
kan använda datorn. Att man kan mer än läraren.”  ”När vi hade power point fick eleverna 
ibland hjälpa läraren…” Respondent E säger att det handlar om att lärarna måste lära sig, 
annars kommer de inte att använda de verktyg som finns. Vidare säger respondent E att 
användargraden till stor del handlar om hur stort stöd lärarna upplever att de har. 
 
Johnston & McCormack (1996) och Rogers (2003) skriver att det är viktigt att det finns en 
god stämning mellan kollegor, där det finns ett gemensamt ansvar för att öka kvalitén på 
undervisningen. Därmed är det även viktigt att skolan tillhandahåller resurser för detta 
gemensamma ansvar. Respondent E berättar att skolledningen och kollegor var positivt 
inställda till införandet av den interaktiva tavlan i klassrummen. Rektorn beskrivs som driftig 
och positivt inställd till nya idéer vilket möjliggjorde investeringen. Respondent E arbetar för 
att lärarna ska bedriva workshops tillsammans. Enligt respondent E handlar det om att man 
kan byta idéer och erfarenhet mellan varandra. Respondent A berättat att skolledningen är 
positiv till att införa och att investera i IT-stöd i klassrummen. Det är viktigt att ha en 
framstående ledning som satsar på IT och på skolan måste det finnas en dataansvarig som 
följer med i IT-utvecklingen. Dock berättar respondent A att det finns en gruppering mellan 
äldre och yngre lärare. De äldre lärarna är mer reserverade till användning av den interaktiva 
tavlan. Respondent A har försökt att influera lärarkollegor att börja använda den interaktiva 
tavlan i undervisning. Respondent F berättar att skolledningen på gymnasieskolan är positiv 
till att införa och att investera i teknik i klassrummen, vilket delvis kan härledas till att skapa 
en god image.  
 

5.3. LÄRARENS INSTÄLLNING TILL IT 

Intresset för IT drivs enligt Jedeskog (1998) av antingen ett enskilt teknikintresse eller ett 
allmänt intresse för förändring av undervisningen. Intresset kan även väckas av påverkan från 
lärarkollegor som använder IT med positivt resultat. Respondent A använder den interaktiva 
tavlan och säger att han inte är rädd för IT, utan tycker det är kul. På respondent A´s skola 
finns den interaktiva tavlan att tillgå av alla lärare och stöd finns i form av en datoransvarig. 
Dock använder inte alla lärare den interaktiva tavlan. Respondent B säger att hon inte har 
något större intresse för IT, men att intresset för IT har ökat i och med användningen av den 
interaktiva tavlan. I skolan delas materialet mellan de olika lärarna, det är viktigt att arbeta 
över gränserna säger respondent B. Respondent C uppger att han har mycket litet IT-intresse, 
till skillnad mot respondent A och B finns inte IT-stöd på hans skola och kollegorna använder 
inte den interaktiva tavlan.  Respondent D1 har inget IT-intresse, men säger: ”Ja det e kul, 
bara man väll lär sig.” Respondent D2 uppger att hon har ett visst IT-intresse, eftersom hon 
är i den generationen som fått arbeta med datorer. Respondent D2 säger att hon gillar att testa 
sig fram med ny form av IT, men att det får ta sin tid. Varken respondent D1 eller D2 har varit 
i kontakt med den interaktiva tavlan. Skillnaden mellan D1 och D2 är att D2 har praktiserat på 
en skola där IT-stöd används av lärarna i större utsträckning än på den praktik D1 hade. 
Respondent E tycker att IT är spännande och han har ett stort intresse för och lära sig. Han har 
haft datoransvar på samtliga av hans arbetsplatser. När vi frågan respondent F, som använder 
den interaktiva tavlan, om huruvida han har intresse för IT svarade han: ”Ja, Mycket stort” 
Han ansåg sig själva att vara lite av en ”tekniknörd”.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Vi har kommit fram till att det inte finns ett enkelt och konkret svar på frågeställningen: 
Varför används inte den interaktiva tavlan i större utsträckning som hjälpmedel vid 
undervisning? Det finns många tänkbara orsaker till att den låga graden av användning, vi tar 
upp de orsaker vi anser har betydelse.  

Första områden IT i klassrummet belyser vilken potential IT-stöd har. Det framgår från 
samtliga respondenter att IT kan användas som stöd till en mängd uppgifter vid undervisning. 
Det råder dock skiljda åsikter om huruvida IT-stöd förbättrar undervisningen eller ej. Det 
faktum att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig forskning som stödjer IT-användning. I 
kombination med att majoriteten av lärare söker dessa garantier (som skapas med 
vetenskaplig forskning), är en bidragande orsak till att den interaktiva tavlan inte används i 
större utsträckning vid undervisning. Det vi kommit fram till går i linje med teorin om 
acceptans av teknik.  

Då det gäller andra området tidigare IT-satsningar, är det svårt att bedöma exakt vilka effekter 
satsningarna har fått. Det står dock klart att respondenterna och deras arbetsplatser har 
påverkats genom att IT och datorer har blivit en del av deras vardag. Vi tror att samtliga av 
respondenterna accepterar den IT-utvecklingen som sker i samhället. Vi har dock upptäckt ett 
problem mellan de traditionella undervisningsmetoderna och den nya pedagogiken. Vissa av 
respondenterna vet inte hur de ska integrera den nya pedagogiken (till exempel elevers 
informationssökning) med traditionell undervisning. Ett intressant exempel på detta är då 
respondent E uppger att utan IT blir läraren bättre. Vi tror inte att respondenten menar exakt 
vad han sa, utan vi tror att han vill påpeka att traditionell undervisningspedagogik inte får 
glömmas bort. Vi tror att det är en utmaning för lärare att ta till sig av nya metoder och 
integrera dessa med gamla. I vissa fall är det lättare för läraren att förkasta nya metoder och 
behålla de traditionella metoderna.  

Vi har kommit fram till att det saknas kunskap om IT och möjligheterna med IT-stöd. Inte 
bara bland lärare utan även bland nyckelpersoner i skolan som har hand om IT-satsningar. En 
spekulation är att de tidigare statliga IT-satsningar inte har fått det resultat som förväntats. IT-
satsningarna har inte utförts på ett korrekt sätt, vilket innebär att lärare och rektorer i låg 
utsträckning tar initiativ till nya IT-satsningar.  

Lärarutbildningen som två av respondenterna går, saknar länken mellan pedagogik och IT-
stöd. Uppfattningar som att skolan är emot IT och att det råder ekonomiska problem med att 
införa IT-stöd är vad respondenterna tar med sig ut i arbetslivet. Resurser i form av pengar har 
betydelse för att den interaktiva tavlan inte används i större utsträckning. Inom uppsatsens 
tredje område; lärarens inställning till IT. Upptäckte vi att respondenternas uppfattning om 
skolans-, klassrummets- och undervisningsämnets struktur spelar stor roll för om 
förutsättningar finns för att använda IT-stöd. Det fanns förutfattade meningar och okunskap 
bland respondenterna. Vissa av respondenterna spekulerade i att kostnaderna är för stora för 
en skolas ekonomi. Det finns en oro bland vissa av respondenterna att satsningar på IT kan 
innebära att lärare förlorar jobbet på en bekostnad av IT-satsningar.  
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Det vi fann går delvis i riktlinje med teorin om att brist på resurser skapar en barriär. 
Skillnaden mellan teorin och det vi kommit fram till är att de respondenter vi pratade med vet 
inte om det faktiskt är brist på resurser, utan de förutsätter att det finns en brist. Vidare då det 
gäller resurser fann vi i motsats till teorin att övervägande del av respondenterna ser den 
interaktiva tavlan som tidsbesparande. Därmed är tid som resurs för läraren inte en förklaring 
till att den interaktiva tavlan har låg användargrad. Några av respondenterna förde dessutom 
fram åsikter om att klassens storlek och undervisningsämne spelar roll för tillämpningen av 
IT-stöd. Vi kom fram till att det är inte själva undervisningsämnet eller klassens storlek som 
var avgörande. Utan respondentens uppfattning. Detta grundar vi på att några av 
respondenterna inte såg till exempel undervisningsämnet som avgörande. För några 
respondenter fungerar IT-stöd vid ett specifikt ämne, medan det inte fungerar för andra 
respondenter.  

I inledningen lyfte vi fram att svenska lärare använder IT i lägre utsträckning än många andra 
yrkesgrupper av svenskar. Enligt teorin är den främsta orsaken till att den interaktiva tavlan 
används som hjälpmedel vid undervisning att det finns ett enskilt intresse för IT. Därmed kan 
den låga användningen av den interaktiva tavlan vara kopplad till att lärare inte är intresserade 
av IT. Vi fann i vår undersökning att intresset för IT-stöd kan väckas hos lärare genom 
influens och stöd från kollegor och skolan. Det är därför tänkbart att den interaktiva tavlans 
låga användargrad beror på brist på stöd bland kollegor och från skolan. Två av 
respondenterna berättade att det fanns en gruppering bland lärarna på deras arbetsplats. Den 
ena gruppen var äldre lärare som var mer skeptiska till användning av den interaktiva tavlan. 
Utifrån den förstahandsinformation vi fått om respondenternas bakgrund och inställning till IT 
kan vi varken bekräfta eller förkasta att den låga användningen av den interaktiva tavlan hör 
samman med lärares ålder. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka lärares inställning till befintligt IT-stöd. Samtliga av 
respondenterna som använder den interaktiva tavlan förde fram övervägande positiva 
aspekter. Den interaktiva tavlan sågs som ett komplement till andra stöd i undervisningen. Ett 
komplement som respondenterna ansåg bra för att underlätta planering av lektioner. Samtidigt 
som respondenterna sett att eleverna upplever det som intressant och positivt med multimedia 
integrerat i undervisningen.   
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6.1. SLUTSATSER 

Uppsatsens problemformulering löd på följande sätt: Varför används inte den interaktiva 
tavlan i större utsträckning som hjälpmedel vid undervisning? Genom vår undersökning har vi 
kommit fram till följande slutsatser: 

• Det finns inga konkreta bevis på att IT-stöd förbättrat undervisning och därmed 
avvaktar majoriteten av potentiella användare. 

• Det finns ett problem i övergången från lärares traditionella undervisning till IT-stödd 
undervisning. Undersökningen indikerar att problemet är kunskapsrelaterat (till 
exempel saknas kunskap om ITs potential vid undervisning). Vilket kan härledas till 
brister i lärarutbildningen.   

• Faktorer som ekonomi, undervisningsämne och klassens storlek styr lärares 
uppfattningen om IT-stöd är lämpligt eller ej vid undervisning, inte möjligheterna med 
IT-stöd.  

• Lärare behöver ökat stöd i användningen av IT. Till exempel genom uppmuntran av 
institutionen och av kollegor. Ett sätt att tillhandahålla stöd är genom 
gruppdiskussioner och forum med kollegor. Där erfarenheter kan utbytas och 
undervisningsmaterial delas. Institutionen måste även kunna tillhandahålla resurser för 
användningen av IT-stöd. Saknas stöd från institutionen och kollegor är risken att 
lärare inte vågar eller har kunskap att använda IT-stöd.   

 
6.2. FRAMTIDA FORSKNING 

Argumenten för och emot användning av IT-stöd är många. Det saknas dock vetenskaplig 
forskning om vilka effekter IT-stöd verkligen har. Första området som vi kan rekommendera 
att forskning utförs är bland elever med särskilda behov. Genom studier bland dessa elever är 
det möjligt att värdera betydelsen av IT-stöd. Då IT-stöd får ett värde blir det lättare för 
skolan att överväga investeringar. Vidare är lärares inställning till IT ett intressant område. En 
stor vinst för ökad användning av IT-hjälpmedel vinns genom att härleda orsakerna till lärares 
låga intresse av IT. Ett tredje förslag på forskning är att undersöka hur IT-satsningar bäst bör 
genomföras. Bör det vara upp till varje kommun eller bör staten ta över ansvaret igen?   
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Bilaga 1.  
Intervjumall.  
Sid. 1 av 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrundsfakta 

 

1. Kön/ålder 

2. Jobbat/studerat 

3. Utbildning/ämnesområde 

 

1.1 Hur gammal är du? 

2.1 Hur länge har du arbetat som lärare/studerat? 

2.1 Vad är det bästa med läraryrket? 

3.1 Hur omfattande var lärarutbildningen (hur 
många år)?  

3.1 Vilka ämnen har du? 

3.1 Vilket är ditt favoritämne?  

 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 



  

Bilaga 1.  
Intervjumall.  
Sid. 2 av 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förhållning till IT 

 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 

 

4. Erfarenhet 

5. Inställning 

 

4.1 Har du något intresse för IT?  

4.2 Har du en dator hemma? 

5.1 Hur ser du på att samhället använder IT i 
vardagen mer och mer?  

IT i klassrummet 

 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________ 

6. IT/arbete 

7. IT-stöd 

8. Förväntningar 

6.1 Påverkas ditt arbete av IT/teknik? 

7.1 Har du använt IT som stöd vid undervisning? 

7.2 Har du hört om ”smarta klassrum”? 

8.1 Vad kan man förvänta sig av ny IT för att 
använda sig av det som stöd vid undervisning? 

8.2 Kan du tänka dig att använda dig av IT-stöd, 
t.ex. Interaktiva tavlan? 

  



  

Bilaga 1.  
Intervjumall.  
Sid. 3 av 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT och skolan 

 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 

 

9. Influens av kollegor  

10. Information 

11. Uppmuntran 

9.1 Har du hört om någon kollega som använt sig 
av IT i klassrummet? 

9.2 Vilken uppfattning fick du om kollegans 
erfarenhet? 

10.1 Har din skola gått ut med information om 
möjligheten med IT? 

11. Visar skolan ngt intresse för IT-stöd?   

Övrigt 

 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 

 

12. IT-användning  

13. Tillägg 

 

12.1 Varför tror du att IT inte används i större 
utsträckning i skolan? 

13.1 Har du något du vill tillägga som du tror kan 
vara viktigt för vår studie?  



  

Bilaga 2. 
Sammanfattning av analys 
Sid 1 av 2. 
 
 
 Bakgrund IT i klassrummet IT-satsningar i skolan Lärarens inställning till IT  Kommentarer 

A Man, 60-65 år. 41 
år som lärare.  

*Använder den interaktiva 
tavlan.  
*IT är inte lösningen, men 
kan vara ett stöd.  

*Deltagit i datorutbildningar.  
*Existerar skillnad i 
nyttjandet av teknik, mellan 
olika åldersgrupper.  
*Uppmanar kollegor till 
användning. 
*Ekonomi har stor 
betydelse.  
*Viktigt med positiv ledning 
och dataansvarig.  

*Mindre IT-intresse. 
*Kul med teknik. 
*Skeptisk till penga-
transaktioner via Internet. 
*Mer teknik i samhället är 
både negativt och 
positivt.  

*Goda förutsättningar 
för att tillämpa IT-stöd. 
*Bra stöd från 
lärarkollegor 
*Verkar positiv till att 
testa nya grejer  

B Kvinna, 30 år. 4 år 
som lärare.  

*Använder den interaktiva 
tavlan. 
*Utmärkt IT-stöd 
*Oro i början för IT i 
klassrummet. 
*Negativt är tekniska 
problem. 

*IT behövs i skolan. 
*Uppmanar kollegor till 
användning.  
*IT-ansvarig på skolan ger 
ökad anv. av IT. 

*Mindre IT-intresse.  
*Kul med IT 
*Interaktiva tavlan har 
ökat intresset för IT. 

*Goda förutsättningar 
för att tillämpa IT-stöd. 
*Bra stöd från 
lärarkollegor 
*Verkar som 
lärarkollegor har 
inspirerat respondent B 
till anv. av den 
interaktiva tavlan 

C Man, 30 år. 2,5 år 
som lärare. 

*Använder inte den 
interaktiva tavlan. 
*IT används på fel sätt av 
eleverna. 
*IT förbättrar 
undervisningen för en grupp 
elever och försämrar för en 
annan.  
*Viktigt att inte bortse från 
traditionella undervisnings-
metoder. 
*Kan tänka sig prova den 
interaktiva tavlan 

*Resurser för IT finns inte i 
skolan.  
*Få som använder IT-stöd  
*IT kan vara bra för 
tentarepetition men dålig för 
allmänbildning. 

*Mindre IT-intresse. 
*Osäker för IT-
användning 
*IT kan underlätta o 
förbättra med rätt 
användning.  
*IT är sårbart  

*Dåliga förutsättningar 
för att tillämpa IT-stöd. 
*Upplevdes till början 
som motsägelsefull 
och negativt inställd till 
teknik.  

D1 Kvinna, 25 år. 
Lärarstuderande, 
4e året. 

*Inte hört om den interaktiva 
tavlan. 
*På praktiken anv. 
datorsalen, eleverna anv. 
datorer felaktigt (privata 
ändamål). 
*IT kan erbjuda rolig 
undervisningsform 
 

*Brist på IT-stöd i skolan 
beror på ekonomi och 
okunskap. 
*Nyttigt med samarbete 
mellan lärarprog. och IT-
program. 

*Inget IT-intresse  
*Kul med IT om 
kunskapen funnits 

*Inte fått ngt stöd i IT- 
användning på varken 
lärarutb. eller praktik 
vilket kan vara orsak till 
lågt IT-intresse 
*Verkar vara för IT-stöd  

D2 Kvinna, 25 år. 
Lärarstuderande, 
4e året. 

*Inte hört om den interaktiva 
tavlan. 
*Använde IT som stöd på 
praktik. 
*Grad av IT-anv. beror på 
undervisningsämnet 
*IT ökar intresset hos 
eleverna 
*Kan se fördelar med IT-
anv. för elever med 
svårigheter 

*Skolan ser negativt på IT-
satsningar. 
*Brist på teknik i skolan 
beror på ekonomi. 
*Brist på IT-kunskap på 
lärarprogrammet. 

*Visst teknikintresse 
*Gillar att testa ny teknik, 
men det får ta sin tid. 

*Blivit introducerad till 
IT-stöd genom praktik 
*Dåligt stöd på 
lärarutbildningen för 
anv. av IT-stöd. 
 

E Man, 35år. 9 år 
som lärare. 

*Anv. och lär ut om den 
interaktiva tavlan 
*Interaktiva tavlan är ett 

*Driftig rektor har möjliggjort 
investering i 10 tavlor på 
skolan. 

*Stort IT-intresse 
*IT är spännande 

*Goda förutsättningar 
för att tillämpa IT-stöd. 
*Ansvarar för IT och 



  

hjälpmedel 
*IT innebär nya möjligheter 
för undervisning 
*Viktigt att lärare hänger 
med i IT-utvecklingen 

*Koppling mellan teknikanv. 
och ålder 
*Viktigt med stöd till lärarna 
*Pedagogiska biten är viktig 
att tänka på  
*Ekonomi är inte avgörande 
för investering i teknik 
*De skolor som inte satsar 
på teknik kommer efter i utv. 
och eleverna får det svårare 
i framtiden  
*Viktigt med hänsyn till all 
personal 
*Tvinga lärare till anv. 

utbildning av den 
interaktiva tavlan 
*Stor optimist gällande 
IT  

F Man, 40år. 11 år 
som lärare.  

*Anv. interaktiva tavlan 
sällan, men anv. mer 
tidigare 
*Anv. beror på 
undervisningsämne. 
*Interaktiva tavlan fascinerar 
för mycket vilket hämmar 
koncentrationen hos 
eleverna 
*Användning beror på 
klassens storlek 
*IT måste finnas i skolan för 
att förbereda för yrkeslivet  

*Måste användas på rätt 
sätt 
*Lång tid och införa teknik i 
klassrummen, men kan ge 
positivt resultat. 
*Inte värt nya satsningar i 
dagsläget 
*Lärare inte emot teknik i 
teorin, men i praktiken. 
*Teknik används som 
konkurrensmedel mellan 
skolor 

*Mycket stort intresse för 
IT. 
 

*Ser på IT ur ett brett 
perspektiv 
*Verkar ha kommit 
ifrån stadiet där IT 
enbart är kul och där 
en reflektering av IT-
användning gjorts 

 


