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Sammanfattning 

 
 

Aktionsforskningsstudiens huvudsakliga syfte är att skapa kunskap om den enskilda skolans 

villkor för användandet av interaktiva skrivtavlor i det pedagogiska arbetet. Ett vidare syfte 

med studien är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte som kan leda till ett kollektivt 

lärande. Studien bidrar med lärarnas perspektiv på vilka förutsättningar som krävs för att 

utveckla arbetet med interaktiva skrivtavlor. 

 

Målsättningen med aktionen i studien var att en grupp lärare skulle ges möjlighet att 

tillsammans förbättra sin egen praxis där studien är genomförd inom ramen för ett 

utvecklingsarbete. Empirin i studien utgår från gruppsamtal som genomfördes under 

utvecklingsarbetet. Lärarnas uppfattningar om arbetet med IST bandades, transkriberades och 

analyserades.  

 

Resultatet visar på förutsättningar som krävs för användandet av den interaktiva skrivtavlan i 

det pedagogiska arbetet vilka innebär att tavlan betraktas som en tillgång i undervisningen 

men med vissa premisser. Villkor, eller förutsättningar, för användandet är att tekniken måste 

fungera, man måste få utbildning på rätt nivå, tid till träning och ett forum för utbyte av goda 

exempel. Resultatet visar på en uppfattning om mervärden med tavlan men man vet inte 

riktigt hur eller på vilket sätt. Resultatet bekräftade en hel del andra studiers resultat som till 

exempel att tavlan tenderar att bli ”lärarens leksak.” 

 

Nyckelord: aktionsforskning, fokusgrupp, interaktiv skrivtavla, teknisk artefakt 
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Abstract 

 
This action research study's main purpose is to create awareness of the individual school's 

requirements for the use of interactive whiteboards in the educational work. A further aim of 

this study is to provide a forum for exchange of experience which could lead to a collective 

learning. The study contributes to the teachers' perspective on the necessary conditions for 

developing the work with interactive whiteboards. 

 

The goal of the action was that a group of teachers would be given the opportunity to work 

together to improve their own practice where this study is conducted within the framework of 

this development. This qualitative study has its origins in the development work carried out in 

the form of focus group discussions. Empirical data in the study are based on these group 

discussions. Teachers' perceptions of the work with the interactive whiteboard were taped, 

transcribed and analyzed. 

 

The results showed that the interactive whiteboard is regarded as an asset in the educational 

work, but with some premises. The technology has to function, you must receive training at 

the right level, time to practice and a forum for sharing good examples is required. The 

analysis shows the conviction of value to the board but you do not really know how or in what 

way. The results confirmed a lot of other study results, such that the board tends to become a 

"teacher's toy." 

 

Keywords: action research, focus group, interactive whiteboard, technical artefakt 
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Förord 
 

Många gånger under denna process har jag ställt mig frågan ”vad ska detta vara bra för?” 

Utvecklingsarbetet är ju genomfört så varför ägna så mycket tid och energi åt detta skrivande? 

Nu vet jag.  

 

Inget utvecklingsarbete är värt namnet utan en systematisk uppföljning, utvärdering och 

dokumentation. Här är mitt bidrag. 

 

Mitt varmaste tack till alla er som har gjort det möjligt för mig att genomföra och avsluta 

denna studie: 

 

Mina kollegor som har bidragit med sina erfarenheter och som har medverkat i studien.  

Mina skolledare, som har skiftat under resans gång, men som alla har stöttat mig i mitt arbete.  

Mina kurskamrater på magisterprogrammet som har bidragit med så mycket.  

Mina handledare Anki och Marie-Heléne som har lyckats med konsten att kombinera 

uppmuntran och utmaning.  

Min man Peter som har stått ut med alla mina timmar framför datorn.  

 

Slutligen vill jag tacka min egen beslutsamhet och envishet. Det akademiska skrivandet har 

verkligen varit en utmaning och utan dessa egenskaper hade jag nog gett upp för länge 

sedan… 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Avsnittet inleds med en inblick i studiens uppkomst, övergår till en kort beskrivning av 

bakgrunden till utvecklingsarbetet och sedermera studien, därefter följer ett resonemang kring 

huruvida skolutveckling kan ske med hjälp av tekniska artefakter. Avslutningsvis följer en 

teknisk beskrivning av den interaktiva skrivtavlan. 

 

Denna uppsats handlar om hur lärare upplever och beskriver en ny teknisk artefakt i det 

pedagogiska arbetet samt vilka förutsättningar som identifieras för att arbeta med interaktiva 

skrivtavlor i den pedagogiska verksamheten. Målsättningen är att synliggöra de villkor som 

framkommer i analysen, samt i aktionsforskningsanda, bidra till en förbättrad praxis i 

verksamheten.  

 

Föreliggande studie har tagit avstamp ur ett behov och en vilja hos lärare att öka kunskapen 

och intresset för att använda sig av interaktiva skrivtavlor. Genom att lära av varandra och 

genom att utbyta erfarenheter fanns en tro på att beredskapen för användandet skulle öka. 

Mervärden med tavlan som den enskilda läraren identifierade fick inte stanna hos denne, utan 

skulle spridas till andra. Med dessa tankar som bakgrund har utvecklingsarbetet sitt ursprung. 

Ett utvecklingsarbete som sedermera har resulterat i denna studie. 

 

Beslutet att genomföra studien i en fokusgrupp
1
 togs efter att ha läst Davidsson och Frendberg 

(2006). De konstaterar nämligen att en viktig faktor för ett framgångsrikt användande av de 

interaktiva skrivtavlorna är att lärarna får tillräckligt med tid och resurser för att sätta sig in i 

den nya tekniken. Majoriteten av de lärare som de intervjuade uttryckte att de saknade tid och 

forum för fortbildning och reflektion kring användandet av tavlorna. Författarna påstår att det 

är mycket viktigt att de som använder sig av de interaktiva skrivtavlorna får möjlighet att dela 

med sig av sina erfarenheter och utbyta tankar med andra lärare i samma situation.  

 

Med ovan nämnda forskning i ryggen, initierades ett utvecklingsprojekt i aktionsforsknings-

anda för att öka beredskapen för användandet av den interaktiva skrivtavlan. Intentionen med 

aktionen var att skapa ringar på vattnet så förhoppningen är att vårt lärande kan spridas i 

arbetslagen och därför komma hela skolan till gagn.  

                                                 
1
 En samlad grupp människor som under en begränsad tid träffas för att diskutera ett givet ämne. 



 7 

 

En undersökning
2
 som gjordes 2009 visade att intresset bland svenska lärare var större än 

antalet tavlor. Undersökningen gjordes på uppdrag av distributionsföretaget Netsmart. En stor 

majoritet (84 %) var positiva till tekniken men bara en tiondel (11 %) använde den 

regelbundet vilket berodde på att antalet tavlor i svenska skolor inte var så utbrett. Så många 

som 59 % hade aldrig provat och av dessa skulle hela 91 % vilja kunna använda tavlan i sin 

undervisning. 46 % saknade helt tavla på sin skola. Det innebär att så sent som 2009 hade inte 

ens hälften av svenska skolor en eller flera interaktiva skrivtavlor. Mot bakgrund av dessa 

fakta riktade jag intresset mot en skola som har tavlor i så gott som samtliga klassrum och där 

det går ungefär två lärare per tavla. Hur ser villkoren, eller förutsättningarna, ut efter 

installation och utbildning när användandet ska omsättas och realiseras i praktiken? 

 

I Storbritannien skedde en stor ekonomisk satsning på IST i skolorna under slutet av 1990 och 

början av 2000. Jag kommer i uppsatsen att referera till denna satsning och till den forskning 

som har bedrivits i anslutning till denna. Michael Thomas (Nagoya University of Commerce 

och Business, Japan) och Euline Cutrim Schmid (University of Education Heidelberg, 

Tyskland) publicerade 2010 en samling studier gjorda i Storbritannien, Irland, USA, Tyskland 

och Brasilien (Thomas och Schmid, 2010). Författarna menar att i flera länder är det 

kommersiella och politiska intressen som manat fram explosionen av interaktiva skrivtavlor i 

skolorna medan lärarna och eleverna har lämnats till att själva lista ut vad dessa tavlor ska 

användas till, långt efter att de har installerats. Detta benämner man en ”install first and 

understand later – philosophy”. Det innebär att det är den lokala skolans ledning och personal 

själva som ansvarar för utvecklingsarbetet och som måste ta ”makten över artefakten” och 

tillsammans utveckla arbetet med tavlorna.  

 

Som lärare var det ett sätt att bidra till utveckling av användandet av interaktiva skrivtavlor att 

medverka i föreliggande aktion och som skolledare kunde man bidra med tid till detta. Den 

interaktiva skrivtavlan hängde på väggarna i klassrummen och väntade på att bli utforskad. 

Detta med ett antagande om att skolutveckling kan ske med hjälp av initiering av tekniska 

artefakter. Därmed är det inte något som säger att initieringen av dessa skapar skolutveckling 

menar Hernwall (2002). Det räcker alltså inte att hänga en interaktiv skrivtavla på väggen och 

sedan invänta att något händer. Han menar att det måste finnas något mervärde i 

                                                 
2
 Undersökningen gjordes på webbsidan www.lektion.se och finns att läsas i sin helhet på 

www.interaktivskrivtavla.se  

http://www.lektion.se/
http://www.interaktivskrivtavla.se/
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tekniktillgången om den ska medverka till skolutveckling. Detta mervärde måste skapas av de 

lärande individerna och de lärande institutionerna själva. Författaren menar att vi då måste 

byta perspektiv på tekniken så att den inte stannar vid att bara vara ett hjälpmedel eller 

redskap. Möjligheten till interaktivitet och tillgången till nya lärande arenor är en utmaning 

för skolan. Det som Hernwall (2002) beskriver är just den utmaning som lärarna i 

föreliggande studie ville ta sig an. Precis som författaren påstår är detta en process som tar tid 

och utvecklandet av nya lärmiljöer är en process som måste få ta tid. Inte bara för att tekniken 

kan erbjuda nya möjligheter och nya arbetssätt utan också för att den kan medverka till en 

förändrad syn på bland annat kunskap och lärande (Hernwall, 2002).  

 

Föreliggande studie bör vara av intresse för alla verksamma lärare, skolledare, lärarstudenter 

och lärarutbildare samt utbildare av interaktiva skrivtavlor. Studien kan bidra med en 

behovsinventering av olika kunskaper som anses nödvändiga för arbetet med interaktiva 

skrivtavlor. För att lärare ska ha förutsättningar för att utveckla arbetet med interaktiva 

skrivtavlor är det viktigt att de vet vilka behov och möjligheter som finns, samt vilka 

kunskaper som krävs, vilket såväl min studie som tidigare forskning visar (Christiansen m.fl. 

2010; Thomas och Schmid, 2010). 

 

Interaktiv skrivtavla 

Tavlan tillsammans med en dator ersätter flera andra tekniska apparater som till exempel CD-

spelare, TV och DVD-spelare. Filmvisning och TV-program från Utbildningsradion är ett inte 

helt ovanligt inslag i undervisningen. Tidigare krävde detta en TV, en video eller en DVD-

spelare, scartkontakt och att man beställt filmen eller tv-programmet från kommunens 

läromedelscentral dagen före. Med en dator och en interaktiv skrivtavla (eller en projektor) 

behövs inget av detta. Med en internetuppkoppling kan du få programmet via strömmande 

media direkt utan att ha förbeställa det.  

 

Allt ovanstående skulle kunna göras med en dator och projektor. Vad är då specifikt för en 

interaktiv skrivtavla? Jo, de interaktiva funktioner och specialprogram som följer med tavlan 

gör att det är något mer än en dator som kopplas ihop med en projektor. En interaktiv 

skrivtavla är en tavla (lik en whiteboard) som kopplas till en projektor och dator. De fungerar 

så att datorn skickar en bild till projektorn som visar bilden på den interaktiva skrivtavlan, 

vilken har en tryckkänslig yta och gör att man kan arbeta direkt från denna antingen med 
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handen eller med en speciell penna – beroende på vilken typ av interaktiv tavla man har. Allt 

som görs på datorn visas på tavlan och tvärtom, det vill säga tavlan fungerar både som 

inmatningsenhet och som en bildskärm som man kan surfa med, se på film, lyssna på musik 

och visa presentationer på.  

 

Tavlan kallas för interaktiv skrivtavla – där interaktiv enligt nationalencyklopedin står för ”i 

databehandlingssammanhang beteckning på program där människa och dator på ett 

dialogliknande sätt växelvis bidrar till att den önskade uppgiften utförs” (NE, interaktiv). 

 

AKTIONEN 
Nedan följer en beskrivning av aktionforskningsansatsen i studien.  

 

Skolan i studien investerande under senare delen av våren 2009 i cirka 25 interaktiva 

skrivtavlor.  Så gott som samtliga klassrum utrustades med så kallade CleverBoards. Då 

CleverBoard är ett varumärke benämner jag den interaktiv skrivtavla, IST eller tavlan.  

 

Enligt skolledningen var syftet med investeringen av IST att förnya pedagogiken, tillföra nya 

kvalitéer i undervisningen, samt att denna satsning skulle kunna vara en del av skolans 

profilering. Det fanns också en tanke om att tekniken skulle öka motivationen för 

undervisningen hos eleverna samt öka personalens IT kompetens.  

 

I samband med planeringen av aktionen kunde jag läsa ett uttalande från en rektor i 

Sollentuna som beskriver hur mycket lärarna på hennes skola uppskattar det nya verktyget 

(Datorn i utbildningen nr 1/06). De bara glittrar med ögonen när den interaktiva skrivtavlan 

kommer på tal.  Det skulle vara intressant att i samtal med lärare på skolan undersöka hur 

deras uppfattning om interaktiva skrivtavlor ser ut. Är deras uppfattning jämförbar med 

rektorns i Sollentuna eller beskriver de någonting annat? 

 

Utvecklingsarbete i aktionsforskningsanda 

Utvecklingsarbetet hade sin utgångspunkt i praktiken där lärarnas behov styrde innehållet. 

Lärarnas uttalade behov var att utveckla arbetet med IST så att det blev mer ändamålsenligt 

och inte stannade vid ett användande för filmvisning och presentationer. Lärarna i gruppen 

använde varandra för att generera frågor om praktiken samt för gemensam reflektion kring ett 
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gemensamt intresse; interaktiva skrivtavlor. Lärarna ville genom aktionen utveckla sitt 

användande av den interaktiva skrivtavlan genom fokusgruppssamtal. Avsikten med 

samtalsgruppen var alltså att utveckla arbetet med tavlan genom att utvärdera vad vi gör, lära 

av varandra och bidra med förslag till utveckling. Aktionen skulle syfta till en större förståelse 

och förbättring av en konkret verklighet under en längre tidsperiod (Bell, 1995).  

 

Att delta i en aktionsforskningsstudie är en process. Denna process var ett sätt för att bli 

medveten om brister i den egna praktiken och en väg att gå för att genom reflektioner 

förbättra praktiken. Genom aktionslärandet fick lärargruppen ett verktyg till detta. Processen 

var ett sätt att hjälpa läraren att bli medveten om sin egen praktik, att möta utmaningarna och 

problemen i praktiken och genomföra förändringar på ett reflekterat sätt. Denna 

utvecklingsprocess i aktionsforskningsanda kan då resultera i dokumentationer, skapande av 

nya nätverk eller bildande av andra forum för erfarenhetsutbyte (Rönnerman, 1998). Tiller 

definierar aktionslärande på följande sätt: 

 

Aktionslärande kan definieras som en kontinuerlig lärande- och reflektionsprocess, som är stöttad 

av kollegor och där intentionen är att uträtta något. Aktionslärandet hjälper människor ut ur 

handlingsförlamande situationer och blir ett hjälpmedel för att ta tag i sin omgivning i avsikt att 

förändra den till det bättre (Tiller, 2002, s. 63). 

 

      

Egerbladh och Tiller (1998) menar att dagens krav på effektivisering inte ger mycket 

utrymme till att vi delger varandra våra erfarenheter i vardagsspråk i dialog med varandra. 

När lärarnas erfarenheter förblir tysta menar de att en av de viktigaste källorna för lärande 

göms undan och glöms bort. När vi får en bättre insikt om våra dagliga erfarenheter, sätter ord 

på dem, lyssnar till andras erfarenheter först då är grunden för lärande på plats. Författarna 

menar att när de som deltar i skolans arbete tänker och reflekterar kring det som sker, eller det 

som inte sker, kan denna reflektion bidra till att erfarenheterna omvandlas till lärande.  
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Erfarenheterna knyts till teori. (I det akademiska skrivandet) 

 

 Erfarenheterna kopplas ihop (i fokusgruppen) 

   

         Erfarenheterna ordnas (i fokusgruppen) 

 

 

Spontana samtal om erfarenheterna (sker i personalrummet, vid kopiatorn etc) 

 

Figur 1: Tillers trappa för det vetenskapliga erfarenhetslärandet (Egerbladh och Tiller, 1998). 

 

 

En målsättning med aktionen har alltså varit att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte som 

kunde leda till ett kollektivt lärande. Med avstamp i de spontana samtal som uppkom i 

personalrummet skulle erfarenheterna samlas, knytas ihop och kopplas till teorier (figur 1 

ovan). Hargreaves och Shirley (2010) menar att en av tre centrala principer för att driva en 

professionell inställning är livliga lärandegemenskaper. De påstår att när lärare har möjlighet 

att strukturerat utforska vardagens praktiska utmaningar genom tankeutbyte med kollegor och 

med stöd i relevant forskning så ökar passionen för lärandet och den egna personliga och 

professionella växtkraften. De anser att det svåra inte är att komma igång med 

utvecklingsarbetet utan att få det att leva vidare och sprida sig och att utmaningen är att föra 

ihop olika slags människor till samverkan för ett gemensamt mål. Rönnerman (1998) refererar 

till Fullans påpekande att det troligtvis är omöjligt att tvinga lärare till att delta i och 

genomföra ett utvecklingsarbete. Om lärare inte känner sig delaktiga i ett projekt fortsätter 

troligen inte verksamheten att utvecklas. Han menar att en förutsättning för utveckling är 

visioner och ett första steg är att man reflekterar över sina erfarenheter i den egna praktiken. 

Visionerna måste få tid för att kunna utvecklas, delas och förankras i personalgruppen. Det 

kan vara så att enskilda lärare har utvecklat en speciell kompetens som används med 

framgång i undervisningen. Fullan menar vidare att en viktig faktor är att skolledningen är väl 

insatt i och intresserad av utvecklingsarbetet.  

 

Ambitionen med aktionen var att skapa en sådan livlig lärandegemenskap bestående av en 

grupp lärare med visioner om att utveckla arbetet med interaktiva skrivtavlor. 
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Den aktionslärande gruppen 

Samarbetsgruppen, eller fokusgruppen, var en viktig förutsättning för aktionslärandet. En 

samarbetsgrupp kännetecknas av att den består av kritiska vänner, kollegor som ställer bra, 

kritiska frågor när någon i gruppen redogör för sina planer, erfarenheter och upplevelser. Var 

och en av medlemmarna i gruppen tog med sig frågor, idéer och planer, som de ville få 

diskuterade i gruppen. De som träffades i gruppen var motiverade för förändringar och för att 

utveckla arbetet med interaktiva skrivtavlor. Gruppens uppgift var att förbättra och öka 

medlemmarnas kompetens kring interaktiva skrivtavlor. 

 

.  

 

 

 

Figur 2: Tanken med aktionen 

 

Pilarna symboliserar att lärandet i fokusgruppen (ringen uppe till vänster) inte skulle stanna i 

gruppen utan spridas vidare till lärarna i arbetsrummet, till lärarna i det stora arbetslaget, till 

lärarna i ämneslaget och givetvis till klassrummet så att eleverna får del av användandet av 

IST. Ringen längst ner ”Styrkegrupp Interaktiv SkrivTavla” är en fortsättning på 

fokusgruppen. Tanken är den samma: lärarna i gruppen lär av varandra och sprider lärandet 

till arbetslag, ämneslag o dyl. 

 

Fokusgrupp  

 

”Interaktiv Skriv 

Tavla” 

Arbetslaget 

Ämnes- 

gruppen 
Klass- 

rummet 

Arbets-

rummet 

Styrkegrupp”Interaktiv SkrivTavla” 
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Utvecklingsarbetets genomförande 

Eftersom vi var tvungna att ha tillgång till en interaktiv skrivtavla var det nödvändigt att vi 

satt i ett klassrum. Det var så klart inte den bästa miljön med tanke på att vi som flest var sju 

personer. Det kunde bli lite ödsligt i ett så stort utrymme men vi hade inte något val. 

 

Under tiden vi hade våra fokusgruppssamtal efterfrågades inte någon förberedelse av 

deltagarna, däremot uppmanades de att ta med sig material som man redan producerat. Under 

samtalen hade vi en blandning mellan att ”ta sin egen tur” och ”ta en fri tur”. Det innebar att 

deltagarna pendlade mellan att prata när de blev ombedda att tala och att de talade fritt även 

när de inte blev direkt adresserade (Wibeck, 2000). Jag förberedde inga frågor eftersom jag 

ville att deltagarna i högsta grad skulle få styra innehållet. Däremot använde jag 

stimulusmaterial som underlag. 

 

Det genomfördes fyra fokusgruppssamtal om cirka en och en halv timme per samtal. 

Träffarna handlade i huvudsak om att delge varandra erfarenheter och demonstrationer av 

lektionsinnehåll. Våra möten var i allra högsta grad beroende av att tekniken fungerade. Då 

var det en fördel att det fanns många tavlor att välja på. Jag kunde starta upp tavlan före mötet 

och om den då inte fungerade som jag ville kunde vi flytta träffen till ett annat klassrum. Alla 

möten skedde efter det att eleverna hade slutat så samtliga klassrum var tillgängliga. 

 

INTRODUKTION TILL PROBLEMOMRÅDET 
Avsnittet inleds med en beskrivning av var studien har sitt ursprung, övergår till en förklaring 

till varför utvecklingsarbetet i studien behövdes och avslutas med en kort beskrivning hur 

utvecklingsarbetet fortlöpte. 

 

Med utgångspunkt i aktionsforskningsspiralens olika delar; planera, agera, observera och 

reflektera (Rönnerman, 1998) har den aktion som ligger till grund för föreliggande studie haft 

sitt ursprung i en kollektiv uppfattning om ett icke-ändamålsenligt användande av en ny 

teknisk artefakt. Det innebär att lärarna på skolan bar på en uppfattning om att tavlorna inte 

används i det ändamål som var specifikt för tavlan. Det uttrycktes att vinsten med tavlan är 

det som vi inte har kommit igång med. I rollen som magisterstudent i aktionslärande har det 

inneburit för mig att tillsammans med skolledningen planera för, och skapa ett gemensamt 
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mötesforum för ett urval av lärare, att systematiskt följa detta utvecklingsarbete och slutligen 

redogöra för dess resultat.  

 

Behovet som lärarna uttryckte verifieras av intresseorganisationer som till exempel Netsmart
3
. 

Enligt den guide som tagits fram av Netsmart är utbildning en förutsättning, men de påstår 

också att det även krävs tips, idéer och stöd samt gärna andra att diskutera med. De påstår 

därmed att forskning visar att otillräcklig utbildning och stöd till lärare är den främsta 

anledningen till att tavlorna inte fungerar som tänkt i verksamheten.  

 

Målsättningen med aktionen/utvecklingsarbetet var att en grupp lärare skulle ges möjlighet att 

tillsammans förbättra sin egen praxis. Studien är genomförd inom ramen för detta 

utvecklingsprojekt. Lärarna i projektgruppen var medforskare i studien men medan deras 

fokus låg på utvecklingsarbetet är det jag som är ansvarig för studien. I samtal med lärare ville 

jag i studiesyfte undersöka hur de beskriver förutsättningar för användandet av interaktiva 

skrivtavlor i undervisningen.  

 

Som tidigare nämnts så installerades IST i nästan samtliga klassrum på skolan under senare 

delen av vårterminen 2009. Detta var en fördel för föreliggande projekt då antalet tavlor är 

viktigt för utvecklingsarbetet. Det är troligen så att tavlorna utnyttjas bättre om flera lärare på 

samma skola arbetar med dem. Bland de skolor som installerat interaktiva skrivtavlor 

fungerar satsningen allra bäst om tavlorna sitter i så gott som samtliga klassrum. Fler 

användare på samma skola ger positiva synergieffekter och ökar chansen att tekniken 

utnyttjas optimalt. Tavlorna används mer frekvent om läraren har ständig tillgång till tavlan 

än om hon behöver boka tider och förflytta elevgruppen till en annan lokal. Det finns 

dessutom fler potentiella användare och möjligheterna till erfarenhetsutbyte blir större 

(Davidsson och Frendberg, 2006; Hansson, 2007). 

 

Jag som gruppledare har under aktionen skrivit loggbok men enbart i syfte att användas under 

aktionen. Loggboken har använts av mig för att ventilera och reflektera kring frågor som 

uppkom under samtalen. Den har däremot inte haft någon funktion i studien, det vill säga den 

har inte använts för analys i mitt datamaterial. Då jag ingår i fokusgruppen framkommer de 

                                                 
3
 Guiden finns att läsa på http:// www.interaktivskrivtavla.se. 
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förutsättningar för användandet som jag beskriver i fokusgruppssamtalen och finns i detta 

forum som underlag för analys. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Studiens huvudsakliga syfte är att skapa kunskap om lärarnas villkor för användandet av 

interaktiva skrivtavlor i det pedagogiska arbetet. En vidare ambition är att studien ska kunna 

ligga till grund för är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte som kan leda till ett kollektivt 

lärande. För att belysa hur förutsättningarna ser ut för användandet av IST i en lokal praxis 

har jag sökt svar på följande fråga:   

 

Hur beskriver lärare förutsättningar som krävs för interaktiva skrivtavlor i det pedagogiska 

arbetet? 

 

TIDIGARE FORSKNING 
Under denna rubrik redovisas tidigare forskning som på olika sätt kan relateras till den 

interaktiva skrivtavlan.  

 

Enligt min vetskap är IST i Sverige ett ännu relativt outforskat område och jag har därför fått 

rikta blicken mot bland annat Storbritannien där man i slutet av 1900- och början av 2000-

talet gjorde en stor satsning på skrivtavlor i undervisningen. Jag har dessutom fått vidga mitt 

perspektiv och även tagit del av forskning av datorn som artefakt i undervisningen (IKT)
4
. 

Detta såg jag som möjligt eftersom den interaktiva skrivtavlan är starkt knuten till 

datoranvändningen och en förlängning av datorn. Utan dator är tavlan verkningslös.  

 

Davidsson och Frendberg (2006) beskriver att en faktor som man bör ha i åtanke när man 

läser studier som har gjorts av IST i undervisningssammanhang är att en stor del av dessa har 

tagits fram av organisationer som har ett nära samarbete med de företag som tillverkar eller 

marknadsför produkterna. Detta är en faktor att ta hänsyn till. Jag har därför ansträngt mig för 

att även hitta oberoende studier vilket inte har varit helt enkelt. En del fallstudier är gjorda av 

lärare som är övertygat positiva till användandet av IST och därför kanske inte helt objektiva 

(Thomas och Schmid, 2010). Å andra sidan menar Kalleberg (1992) att all forskning kan 

                                                 
4
 IKT står för Informations- och Kommunikationsteknik. 
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förvanskas eller förstöras av krafter utifrån som till exempel kommersiella värden eller 

politisk styrning.  När ett företag eller en organisation väljer att göra en stor ekonomisk 

investering vill man se ett positivt utfall. I det här fallet där fallstudier är gjorda av lärare kan 

det vara så att läraren själv har valt att arbeta med IST och kanske redan i ingången av arbetet 

är positivt inställd till studieobjektet. Jag har därför ansträngt mig för att förhålla mig kritisk 

till dessa studier. 

 

Forskare (Burden, 2002; Christiansen, m.fl., 2010; Davidsson och Frendberg, 2006; Somekh 

m.fl., 2007) är överens om att tillgången till (eller antalet) tavlor är en framgångsfaktor för ett 

lyckat utvecklingsarbete. ”De lärare som hade alla sina lektioner i klassrum utrustad med IST 

använde tavlan mer frekvent än de lärare som endast hade lektioner i klassrummet vid vissa 

tillfällen” (Christiansen m.fl., 2010 s.5). De skolor som inte kommer så långt i sitt användande 

av IST, menar Burden (2002), är de skolor där tavlorna placeras i ett rum som inte är lärarnas 

eller elevernas vanliga undervisningssal. Davidsson och Frendberg (2006) konstaterar att 

tavlornas tillgänglighet är en direkt bidragande faktor till att användandet blir begränsat. 

Lärare i deras studie uttrycker att man troligtvis hade använt tavlan mer om den hade varit 

placerad i det egna klassrummet. Somekh m.fl. (2007) visar att där lärare har konstant tillgång 

till tavlan i minst två år kan man visa på att man uppnår ett fördelaktigt användande. Antalet 

tavlor är alltså avgörande för hur framgångsrikt användandet blir.  

 

Tekniska artefakter 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är redskap för lärande centrala och perspektivet på 

lärande innebär att lärande sker med olika redskap. Säljö och Linderoth (2002) menar att det 

finns två sätt att se på IKT som redskap för lärande. Hur kraftfull tekniken blir i skolans 

arbete beror på vilken tekniksyn man har. Antingen betraktar man den som en yttre faktor 

som ger möjlighet att underlätta eller förbättra det lärande eller den undervisning som redan 

pågår eller så ses den som något som förändrar vad vi lär och hur vi lär. Den bidrar i det 

senare fallet till nya samarbetsformer och nya sätt att organisera information både inom och 

utanför individen. Mercer m.fl. (2010) menar att den interaktiva skrivtavlan som artefakt kan 

innebära nya möjligheter för läraren men att den ska verka som tjänare av pedagogiken och 

inte som dess mästare. Författarna menar vidare att det inte är själva tavlan som artefakt, dess 

mjukvara eller materialet som presenteras på tavlan som avgör hur framgångsrikt användandet 

blir utan lärarens förståelse av hur eleverna aktiveras och lär med hjälp av tavlan som artefakt. 
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Även Säljö och Linderoth (2002) menar att det inte är den tekniska artefakten i sig som är av 

störst betydelse. Hur viktig den blir bestäms istället av hur den kommer att användas av 

aktörerna i den konkreta verkligheten. Hernwall (2002) ger exempel på vilka möjligheter 

tekniska artefakter såsom datorer kan ge elever i skolan. Han menar att IKTs kommunikativa 

möjligheter även skapar nya möjligheter för den lärande individen, där Internet kan utgöra ett 

komplement till lärarens eller skolans formaliserade kunskap.  

 

Cogill (2008) beskriver ett antal faktorer som karakteriserar en förändrad IST-pedagogik. Hon 

ger exempel på en kvalitetshöjning från effektiv IST-användning till utökad IST-användning 

och slutligen transformativ IST-användning. Vad denna kvalitetshöjning skulle kunna 

innebära illustreras i följande tabell (i förkortad version, min översättning och tolkning, se 

vidare Cogill, 2008 s.16).  

 

Lärare delar med sig av planerade 

lektioner  

              Lärare delar pedagogiska idéer med varandra 

Lärare förbereder lektioner i 

förväg 

 Lärare förbereder undervisningen tillsammans med 

eleverna 

Lärare fortsätter undervisa som 

tidigare  

 Läraren förmår kombinera undervisning med tavlan 

med sin egen undervisningsstil 

Använder bilder och video  Använder fler metoder för att undervisa samma sak 

Använder bilder och diagram från 

mjukvaran 

 Förmår använda mjukvarans verktyg på innovativa sätt 

Lärare använder mjukvarans 

övriga resurser 

 Lärare prövar resurserna, använder dem på olika sätt, 

utvecklar användandet av olika behov 

 

Lärare låter elever använda tavlan 

för att svara på specifika frågor 

  

Läraren är medveten om andra elevers uppmärksamhet 

om enstaka elever använder tavlan. 

  Läraren återanvänder elevmaterial och låter elever lära 

och utvecklas av sitt eget material   

  Läraren involverar hela klassen vid problemlösning 

  Läraren uppmuntrar elever till reflektion och 

eftertanke 

  Läraren nyttjar hela klassens kreativitet och 

samarbetsvilja i arbetet med tavlan för att producera 

material 

  Läraren möjliggör så att eleverna kan presentera egna 

forskningsresultat 

  Läraren tillåter eleverna att leda undervisningen från 

tavlan 
 

Figur 4. Min tolkning av Cogills kvalitetshöjningsfaktorer. 
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Tabellen ovan ger exempel på hur undervisningen med tavlan kan börja i ett effektiv 

användande, det vill säga att den används av läraren som ett komplement i undervisningen där 

eleverna inte är direkt delaktiga. Exempel på detta finns i vänsterkolumnen. När det sedan 

sker en kvalitetshöjning i användandet och användandet övergår till ett mer transformativt 

användande finns exempel på hur det skulle kunna se ut i högerkolumnen. Enligt resultatet i 

Cogills (2008) studie innebär en kvalitetshöjning i användandet att det inte räcker att material 

delas mellan användare utan måste även innefatta pedagogiska diskussioner om materialet och 

dess användning. Författaren visar på att lärare inte har användning av varandras material om 

de inte vet hur de ska använda materialet i sin undervisning. Lektionerna behöver även 

förberedas tillsammans med eleverna och eleverna bör tillåtas leda undervisningen från tavlan 

Det innebär också att lärarna måste vara kreativa och använda sig av tavlans mjukvara och 

även använda sig av klassens kreativitet för en kvalitetshöjning. Författaren menar vidare att 

lärarna måste vara lyhörda och uppmärksamma de elever som för tillfället inte är aktiva med 

tavlan. Dessutom måste elevernas egenproducerade material användas som resurs i 

undervisningen. Eleverna behöver dessutom uppmuntras till reflektion och eftertanke (Cogill, 

2008).  

 

För de flesta lärare blir nya tekniska artefakter endast ett ”add on” eftersom lärare saknar en 

pedagogisk kontextualisering för det nya teknikanvändandet (Erstad, 2002). Detta  ”add-on”- 

användande kan symboliseras i vänsterkolumnen i Cogills (2008) tabell ovan (min 

kommentar). Det innebär att tekniken bara blir ett tillägg till traditionella ramar eftersom man 

inte genomför de förändringar som kunnat ge bättre förutsättningar för att utnyttja teknikens 

potential för att stötta lärande. Cogills (2008) tabell kan symbolisera denna kvalitetshöjning i 

högerkolumnen (min kommentar). Även Hernwall (2002) menar att: ”om datorer och IKT 

skall erbjuda nya möjligheter, och inte bara en ny dräkt för gamla metoder och motiv, krävs 

alltså en skolutveckling i betydelse utveckling av pedagogiken och förhållningssättet till 

lärande, vilket inbegriper en ny syn på vad som är kunskap liksom på användandet och nyttan 

av skilda former av teknik.” (Hernwall, 2002 s. 313). 

 

Elevernas ökade motivation och fokusering 

Enligt Thomas och Schmid (2010) är de två vanligaste kvalitéerna med tavlan som uppstår i 

ett inledningsskede relaterade till just presentationsmöjligheten och motivationshöjningen hos 

eleverna. Författarna anser sig, genom sin forskning, ha starka bevis för att tavlan fångar och 
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bibehåller elevernas fokus. Även möjligheten att som lärare kunna återanvända material vilket 

leder till tidsbesparing, trots den tid det tar att producera materialet första gången, lyfts av 

flera forskare som en viktig positiv aspekt i användandet av IST (Thomas och Schmid, 2010). 

Negativa aspekter som identifierats är bland annat den frustration som eleverna visar när 

tekniken inte fungerar, liksom då läraren är den ende användaren och inte låter eleverna vara 

delaktiga. Somekh m.fl. (2007) redogör för en studie som omfattar cirka 2000 elever i de 

lägre åldrarna. De noterar att motivationen hos eleverna ökar i användandet av IST samt ett 

påvisat bättre beteende hos eleverna när läraren använder tavlan fortlöpande under skoldagen 

och inte bara vid enstaka tillfällen. De föreslår att läraren behöver en tvåårig 

tillvänjningsperiod och därefter expertsupport för att utveckla det pedagogiska användandet 

av tavlan.   

 

Att tavlan kan bidra till att elevernas motivation för undervisningen ökar samt att den hjälper 

läraren att hålla eleverna uppmärksamma, är typiska mervärden som återkommer i flertalet 

studier. Lärare i Grays studie (Gray, 2010) menar att undervisningen inte hade blivit lika 

rolig, smidig och hade inte haft lika bra effekt som om man använt enbart dator och projektor. 

En annan lärare i Grays studie menar att tavlan hjälper till att underhålla eleverna och det 

innebär färre disciplinproblem. Lärarna ger uttryck för att det ska vara mycket ”action” i 

undervisningen. Det ska hända saker hela tiden, mycket bilder, ljud och annan inspiration för 

att hålla eleverna uppmärksamma. Utifrån detta behov hos eleverna menar man att tavlan kan 

vara till stor hjälp (Gray, 2010). Författaren betonar dock att studien gjordes i startfasen av 

användandet och hon menar att lärarnas användning av tavlan utvecklas i takt med tiden och 

att man upptäcker nya användningsområden.  

 

Higgins (2010) noterar att en majoritet av elever tycker att tavlan hjälper dem att hålla 

uppmärksamheten vid liv. Dessutom anses det vara positivt när elevernas eget material visas 

på tavlan då det gör att de känner sig mer delaktiga i undervisningen. Positivt är även när 

eleverna själva får arbeta vid tavlan. En merpart av eleverna vill att lärarna ska använda tavlan 

mer i undervisningen än vad de gör och då framför allt på matematiklektionerna. De uttrycker 

även nackdelar och då allt från att tavlan inte fungerar alls, till att läraren måste kalibrera
5
 hela 

tiden, vilket de upplever som väldigt frustrerande, till svårigheter att se på grund av solljuset. 

                                                 
5
 Kalibrera är att ställa in vissa grundvärden för att få en skärm som är lik andra skärmar. 

Torghandlarens våg kalibreras för att visa samma värden som andra vågar. 
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Författaren redogör även på skillnader mellan pojkar och flickors inställning till tavlan vilket 

jag inte kommer att gå in på här (se vidare Higgins, 2010).  

 

Thomas och Schmid (2010) redogör för hur Graham, Beastall, Bayliss och Collins visar på 

hur omotiverade elevers intresse för undervisningen kan öka när de blir delaktiga i arbetet 

med tavlan. Kennewell (2001) menar att det enda sättet att få tavlan att bli ett effektivt 

verktyg i undervisningen är att eleverna blir vana vid att också få använda den regelbundet. I 

annat fall riskerar de att bli passiva mottagare. Detta kan också inträffa om läraren har en 

förkärlek för att använda tavlan enbart som digitalt läromedel på samma vis lektion efter 

lektion. Då försvinner den attraktion som tavlan kan ha om läraren använder den varierat och 

kreativt (Glover m.fl. 2004; Glover m.fl. 2005; Smith m.fl. 2006). Då blir eleverna lika 

uttråkade som om läraren hade arbetat lika icke-varierat i annan form, t ex arbete endast med 

en traditionell lärobok. 

 

Lärarens betydelse 

Linderoth (Säljö och Linderoth, 2002) identifierar några principer för ett framgångsrikt 

användande av informationsteknik. En av dessa principer är att pedagogen bör ha god 

kompetens i att hantera de program som används. En annan är att datorns placering bör vara 

nära kärnverksamheten för att den ska bli ett naturligt inslag i vardagspraktiken. Klerfelt 

(2002) menar att det finns en svårighet för pedagoger att äga kunskap om de olika miljöer i 

datavärlden som barn befinner sig i. Hon menar att risken är uppenbar att det uppstår en 

kunskapsklyfta mellan pedagoger och barn både kulturellt och redskapsmässigt. Vuxna lever 

inte i samma medievärld som barnen och barnen lär sig använda datorn hemma medan vuxna 

i skolan inte riktigt hänger med. Ljung-Djärf (2002) diskuterar begreppet digital kompetens. 

Att utveckla digital kompetens är inte bara en utmaning för barnen utan även för oss vuxna. 

Hon undrar ”när pedagogerna uttrycker att det är viktigt att barnen inte är rädda för den, väcks 

därmed frågan vem det möjligen är som upplever en sådan rädsla.” (Ljung-Djärf, 2002 s.283). 

Hon menar vidare att bristen på intresse för datorer hos pedagogerna är ett hinder för 

användandet. En klar majoritet av pedagogerna i hennes studie ger uttryck för att ett begränsat 

intresse liksom en starkt begränsad datorerfarenhet.  

 

Thomas och Schmid (2010) beskriver hur viktig lärarens beredskap för användandet är. De 

menar att lärarens motivation och kompetens är direkt avgörande för hur tavlans potential 
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kommer att utnyttjas. Författarna påstår att det finns betydande bevis för att när lärarnas 

förtrogenhet med artefakten ökar så tenderar de också att söka nya pedagogiska möjligheter 

och till och med förändrar sätt att undervisa (Thomas och Schmid, 2010). Detta tar olika tid 

för olika lärare. Vissa kommer aldrig att nå dithän där användandet av tavlan faktiskt 

förändrar undervisningen och inte bara stannar vid att vara ett komplement till den tidigare 

undervisningen vilket Miller och Glover (2007) påpekar. Även Cuthell (2003) menar att 

“competence leads to confidence.” När du känner dig kunnig har du också en trygghet i 

användandet. 

 

Forskare är enade om att lärare behöver träning och utbildning på nya tekniska artefakter men 

betonar att för att träningen ska vara effektiv måste hänsyn tas till skiftande behov (Ganalouli, 

2004; Lloyd och McRobbie, 2005). De delar dessutom upp träning/utbildning i två behov, 

dels träning på datorn i form av mjukvaran, dels träning på själva tavlan. Vidare 

problematiseras det faktum att utbildning på tavlan ofta sker i storgrupp av leverantören i 

samband med installationen. De påtalar vikten av att dessutom ge fördjupad, ämnesadekvat 

fortbildning för att lärare ska kunna utnyttja tavlans potential. Thomas och Schmid (2010) 

hänvisar till Smiths sammanfattande slutsats om lärares behov av fortbildning som visar på att 

lärare behöver återkommande möjligheter att reflektera kring nya idéer och prova på nya 

möjligheter och där de även får återkoppling från en mer erfaren användare. Lärare behöver 

utveckla användandet tillsammans med andra kollegor genom att bland annat observera 

varandra och ge varandra tips och idéer. Författarna förmedlar också Millers and Glovers 

slutsats när de studerade introduktionen av IST på sju högstadieskolor. Mest framgångsrikt 

var arbetet på de skolor där samtliga lärare i ämneslag utvecklade arbetet med IST 

tillsammans (Thomas och Schmid, 2010). 

 

Pedagogers ovilja att låta barnen använda tekniken kan bero på pedagogernas bristande 

förmåga (Ljung-Djärf, 2002). Även om hennes studie är gjord i förskolemiljö finns likheter 

med studier gjorda i grundskolan. Pedagogerna i hennes studie uttrycker farhågor över att 

barnens sätt ”att trycka på knappar hur som helst” vilket kan medföra bekymmer. Författaren 

menar därför att pedagogerna ofta strävar efter att på olika sätt kontrollera och styra vad 

barnen gör med datorn. Hon menar vidare att pedagogernas osäkerhet att själva hantera 

tekniken är ett hinder för att låta barnen prova själva i allt för hög utsträckning. Hon 

konstaterar dessutom att det är ett problem i sammanhanget att pedagogerna inte alltid tycks 
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se det som sin uppgift att utveckla den egna kunskapen inom området för att därmed kunna ge 

barnen en större frihet i användandet (Ljung-Djärf, 2002).  

 

GENOMFÖRANDE 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av det kvalitativa forskningssättet och övergår via 

genomförande till att beskriva metoden för insamling av datamaterialet. Studien bygger på 

lärarnas verbala beskrivningar av användandet samt praktiska demonstrationer. Min analys 

har grundats på min tolkning av deras upplevelser och utsagor. Studien omfattar därmed inte 

observationer av användandet av IST i det vardagliga arbetet med eleverna.  

 

Ett kvalitativt forskningssätt 

Så som en aktionsforskningsstudie har denna uppsats en kvalitativ ansats. Avsikten var att 

uttyda och förstå fenomen. Undersökningens ansats kommer till uttryck i frågor som till 

exempel Vem? Hur/På vilket sätt? och Varför? (Nyberg, 2000). Kvantitativa variabler såsom 

Hur mycket? Hur ofta? och I vilken grad? tavlan användes var ointressant i föreliggande 

studie. Den egenskap som var av intresse var slag av kunskaper/färdigheter hos lärarna i 

studien och då i avsikt att gruppen skulle bli heterogen och inte med avsikt att göra några 

statistiska beräkningar. Andra egenskaper så som kön, utbildning, antal år i yrket och dylikt, 

har inte haft någon framträdande roll i studien. 

  

Föreliggande studie bottnar i ett otillfredsställande användande av en teknisk artefakt där jag 

undersökte vilka förutsättningar lärare beskriver för ett mer ändamålsenligt användande och 

där deltagarna i hög grad påverkade empirins innehåll, vilket sammanstämmer med 

fallstudiens egenskaper. Jag som forskare visste i början vilken frågeställning undersökningen 

skulle kretsa kring men jag visste inte vad som skulle dyka upp lite längre fram, vad jag skulle 

koncentrera mig på eller vad den slutgiltiga analysen skulle visa. Merriam (1994) menar att ett 

kvalitativt forskningssätt är något som utvecklas efterhand. Man vet inte vem man ska fråga, 

vilka frågor man ska ställa eller vad man ska iaktta, om man inte analyserar informationen 

efterhand som den kommer fram. Idéer, arbetshypoteser och intelligenta gissningar styr 

forskarens fokusering på vissa delar av informationen och kan sedan användas för att revidera 

eller verifiera de antagande man gör. Erfarenheterna är den viktigaste förutsättningen för 

lärande men det är inte tillräckligt att ha mycket erfarenheter. Vi måste också förvalta dem så 

att vi lär oss vilket sammanfaller väl med aktionsforskningsansatsen i studien. För att lära 
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måste vi ha tillgång till erfarenheterna, och vi måste både vilja och få möjlighet att tänka över 

det vi har erfarit. När vi reflekterat, värderat och systematiserat är vi på god väg mot att lära 

oss av erfarenheterna. Kännetecknande drag för en fallstudie kan vara att studien är till för att 

förbättra praxis, att den har en flexibel design och är tillämplig på problemsituationer 

(Merriam, 1994). Detta faller väl på plats i en studie med aktionforskningsansats. 

 

Ostrukturerad fokusgruppintervju 

Bandinspelning av fokusgruppssamtal har använts som insamlingsteknik för studien. 

Fokusgrupp är Wibecks (2000) definition och metoden har använts för att samla in data 

genom gruppinteraktion för mitt forskningsändamål. Wibeck (2000) definierar begreppet 

fokusgrupp som en samlad grupp människor som under en begränsad tid träffas för att 

diskutera ett givet ämne. Gruppen leds av en samtalsledare (jag i den här studien) som inte är 

någon intervjuare utan initierar och introducerar diskussioner. Ordet fokus innebär att 

diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne. Syftet med dessa fokusmöten var att delge 

varandra erfarenheter, bjuda på goda exempel men även lyfta problem, svårigheter eller 

hinder. Avsikten med studien är att dokumentera denna lärandeprocess där vi tillsammans i 

fokusgruppen reflekterade över användandet av den interaktiva tavlan. Utvecklingsgruppen 

var tillfällig och skulle efter aktionen upplösas.  

 

För föreliggande studie användes fokusgruppen som forskningsteknik där data samlades in 

genom gruppinteraktion runt ett ämne (IST) som bestämdes av mig som forskare. Ett 

analysarbete utverkades av de bandade fokusgruppsamtalen för att identifiera vilka 

förutsättningar som krävs för att arbeta med interaktiva skrivtavlor och för att klargöra hur vi 

går vidare med användandet av tavlan. 

 

Enligt Wibecks (2000) beskrivning av fokusgrupp som underlag för min insamlingsmetod ser 

jag flera fördelar att använda denna metod som insamling av data för min analys. Det fanns 

stora olikheter mellan individerna vad gäller förkunskap och syftet var att lära av varandra. 

Gruppen kunde hjälpa varandra att gå vidare i samtalet. Metoden ställde inte så stora krav på 

mig att ställa frågor och minskade min styrande roll vilket gynnande min delaktighet i 

gruppen. Ämnet var varken intimt eller känsligt och alla var vi på samma nivå det vill säga 

ingen var chef. Målet var en fri diskussion och eftersom det var en ostrukturerad fokusgrupp 

gavs det större plats för deltagarnas intressen. Antalet deltagare i gruppen var fördelaktigt 
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eftersom vi alla kunde ha ögonkontakt. Vi var tillräckligt få för att det inte skulle bildas sub-

grupper. Jag som ”moderator” var ingen utomstående forskare utan det som beskrevs i mötena 

var välkända för mig. Vi hade ingen klar målsättning vad vi skulle komma fram till utan 

diskussionen i sig var det viktigaste. Samtalen skulle vila på demokratiska grunder och 

deltagarna kunde i mycket hög grad styra innehållet.  

 

Medaktörer 

Antal personer som ingår i studien var sju lärare inklusive mig. Gruppen tillkom efter att jag 

på en arbetsplatsträff informerat om mitt arbete och där jag ville ha frivilliga medaktörer i 

aktionen som skulle mynna ut i en studie. På plats på mötet var det fem som anmälde sig 

direkt och en som kunde delta ”om jag inte fick ihop tillräckligt med folk”. Lärarna i studien 

består av fyra män: Erik, Lars, Kent och Mats och tre kvinnor: Lena, Linda och Ingrid. 

Lärarna heter i verkligheten någonting annat. Deras ämnesområden är relativt spridda och 

representeras av matte, naturorienterande ämnen, svenska, samhällsorienterande ämnen, 

engelska, idrott och moderna språk. Lärarna har olika förkunskaper om datorer och har arbetat 

i olika utsträckning med IST. För mig var det oerhört viktigt att gruppen var heterogen inom 

detta område. Jag ville inte att gruppen enbart skulle innehålla IST-entusiaster. Då kunde 

föreligga risk att mitt datamaterial enbart skulle bestå av positiva aspekter. Jag tyckte att det 

var viktigt med balans så att även negativa aspekter kom fram i empirin. Jag tyckte också i 

aktionssyfte att det var viktigt att personer som varit mycket aktiva med tavlan var med för att 

kunna lyfta de goda exemplen. Det var givetvis viktigt att alla i gruppen hade tillgång till 

studieobjektet. Jag tror att de som anmälde sig till projektet hade en förväntan att få lära sig 

mer om IST. Man kan kalla rekryteringen en öppen ansökan. Jag introducerade projektet 

tillsammans med skolledningen på en arbetsplatsträff. Projektet fick legitimitet av ledningen. 

Det signalerades att det här var viktigt och alla skulle få möjlighet att delta.  

 

Sårbarhet 

Antalet deltagare var lagom till en grupp. Forskningsunderlaget kom att bli litet men det var 

inte aktuellt med fler grupper. Jag hade inga fler deltagare och att dela gruppen i två tyckte jag 

inte var gynnsamt. Tre deltagare per grupp var för litet och dessutom sårbart om någon var 

förhindrad att delta. Det knappa deltagarantalet kunde dessutom innebära att gruppen 

halverades om tre deltagare valde att inte fortsätta. Jag hade då inte haft något underlag för 
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studien och jag hade fått använda mig av andra metoder. Så blev nu inte fallet. Samtliga 

deltagare var med i aktionen fullt ut även om inte alla kunde delta vid alla tillfällen. Det var 

dock aldrig färre än fem deltagare vid något tillfälle. 

 

Insamlingsteknik 

Datamaterialet består av inspelade gruppsamtal. Jag valde att banda våra samtal för att kunna 

gå tillbaka och lyssna på dem flera gånger. Samtalen spelades in och transkriberades i sin 

helhet för att jag ville ha allt nedskrivit så att jag kunde gå tillbaka och se detaljer. Dessutom 

var det ett bra sätt för mig att lära känna materialet. Detta blev ännu viktigare eftersom jag 

inte använde någon kompletterande metod. Wibeck (2000) beskriver även nackdelar med 

användandet av denna teknik. Jämför man med rena intervjuer så kan det vara svårare att 

transkribera gruppsamtal. Nu underlättade det för mig att jag kände alla i gruppen. Dessutom 

talar faktiskt alla i gruppen olika dialekter så rösterna var lätta att särskilja. Det som 

försvårade mitt transkriberingsarbete var mitt eget hummande men det lärde jag mig att hålla 

igen, efter att ha transkriberat det första samtalet.  

 

Min roll i gruppen 

Viktigt att notera är att jag var lika mycket deltagare som de andra under aktionen, det vill 

säga jag var inte en utomstående forskare och jag var heller ingen expert på interaktiva 

skrivtavlor. Den enda merkunskap jag hade i förhållande till de andra i gruppen var att jag, till 

viss del, hade läst in mig på tidigare forskning (två studier, en svensk och en brittisk) som jag 

kunde presentera under vårt första möte. Som moderator i denna fokusgrupp var min roll att 

kalla till möten, förbereda möten, introducera ämnen, ingripa i diskussionen om det behövdes 

till exempel om vi kom ifrån ämnet eller om någon tog över diskussionen på någon annans 

bekostnad. Som forskare var min uppgift i gruppen att spela in, transkribera och analysera 

samtalen. 

 

Wibeck (2000) redogör för att det föreligger risk att mina föreställningar kunde fortplantas i 

gruppen samt att diskussionerna kunde bli så oorganiserade att de därför kunde bli svåra att 

analysera. Det kunde också vara som så att vissa personer var så dominanta att andra blev 

åsidosatta. Det var min roll som moderator att motverka detta. Den stora nackdelen med 

denna metod i mitt arbete var att vi bara hade en grupp så att forskningsunderlaget riskerade 

att bli för litet. Wibeck (2000) menar också att mindre fokusgruppsprojekt inte i första hand är 
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lämpade för akademisk forskning utan att de snarare passar sig för marknadsundersökningar 

och liknande. Här tycker jag dock att det fungerade eftersom aktionen handlar om hur vi 

utvecklar lärares användande av tavlan genom fokusgruppsamtal vilket ska syfta till ett större 

kollektivt lärande. De erfarenheter vi skaffade oss i gruppen skulle inte stanna där utan spridas 

i fler forum (se modell 2). Det kan finnas skäl till att vara kritisk till att mina föreställningar 

har fortplantats i gruppen. Mina föreställningar har dock varken vägt tyngre eller lättare än 

någon annans.  

 

Analysmetod 

Analysen genomfördes utifrån studiens empiri; bandade fokusgruppsamtal. Datatamaterialet 

genomlästes i ett inledningsskede utifrån ett helhetsperspektiv. Därefter söktes efter enskilda 

teman och deras betydelse, för att utifrån dessa teman, kunna tolka helheten (Repstad, 1999). 

De inspelade samtalen skrevs ut ordagrant. Det gjorde det möjligt för mig att tränga djupare in 

i materialet och möjliggjorde tolkningar och omtolkningar. Dessutom var det då möjligt att gå 

tillbaka i materialet för att söka svar på frågor som uppstod under analysarbetet. Detta var 

viktigt eftersom datamaterialet vilade i några månader innan analysarbetet påbörjades under 

vintern/våren 2010-2011. Analysen har haft en induktiv ansats då studier av tidigare forskning 

i ämnet gjordes först efter att analysen av datamaterialet var genomfört vilket är viktigt att 

notera för studiens validitet. Det innebär att jag under analysarbetet inte påverkades av 

tidigare forskning i någon större utsträckning. Våren/sommaren 2011 ägnades åt 

litteraturstudier. 

Analysarbetet innebar att jag utgick från mina data för att generera kategorier som sedan 

kunde sammanföras till mer övergripande teman (Wibeck, 2000). Samtalen som 

transkriberades i sen helhet skrevs ut i pappersform och analyserades utifrån innehållet. I 

första analysfasen gjordes en översiktsanalys där framför allt två kategorier framträdde ur 

datamaterialet: likheter och skillnader i användandet. Materialet delades in utifrån dessa två 

kategorier i form av en tankekarta. Denna uppdelning fick dock överges då de inte förklarade 

min frågeställning. Som nästa steg i analysfasen så färgmarkerades i stället de tre intresse-

sfärer som samtalen återkommande kretsade kring och som i sista fasen fick utgöra de tre 

teman som resultatet presenteras utifrån. Färgkodning i den transkriberade texten användes 

för att ge överblick och framhäva mönster i samtalen. Utskrift av de transkriberade samtalen 

och överstrykningspennor i tre olika färger användes. Innehållet i samtalen som berörde 

teknikens betydelse grönmarkerades, det som berörde utbildningens och förförståelsens 
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betydelse blåmarkerades och slutligen, det som handlade om elevanvändandet, markerades 

med rosa penna. Alla uttalanden sorterades utifrån de tre teman som identifierats. Detta 

exemplifieras i tabellen nedan. Det material som föll utanför dessa tre teman handlade i 

huvudsak om beskrivningar av konkreta exempel i undervisningen så som PowerPoint-

presentationer eller till exempel demonstration av en matematikuppgift.  

 

  

   

Teknikens betydelse Utbildning och 

förförståelse 

Elevernas delaktighet 
 

Innehåll i datamaterialet 

som handlade om teknikens 

betydelse grönmarkerades. 

Exempel på citat: 

 

Det datamaterial som berörde 

utbildning och förförståelse 

markerads med blå färg. 

Exempel på citat: 

Innehåll i datamaterialet som 

handlade om elevernas 

delaktighet i arbetet med IST 

rosamarkerades. Exempel på 

citat: 

”jag får fortfarande hålla på 

att kalibrera” 

”det är en fördel om man har 

förkunskap om datorer” 

”men vad gör vi för att få 

eleverna involverade i det 

här?” 

”då tar det en evig tid när 

dom ska logga in på sin 

egen hela tiden” 

”…ger uttryck för att teknisk 

utbildning behövs” 

”jag är lite allergisk att låta 

dom använda min inloggning” 

”möjligheterna är ju 

oändliga” 

”utbildning på engelska skulle 

vara en nackdel” 

” kritik för att tavlan kan bli 

lärarens leksak” 

”jag är laddad till tusen och 

det sprider en glädje” 

”man vill ju ha ett gemensamt 

erfarenhetsutbyte” 

”hur vi skulle släppa den till 

eleverna hur mycket ska vi 

låta dom?” 

 

Figur 3. Exempel på analysmetod av datamaterialet. 

 

Analysen ledde till att dessa tre huvudteman utkristalliserades och därefter gjordes ytterligare 

uppdelningar i underteman. ”Teknikens betydelse” kunde delas upp utifrån aspekten dess 

möjligheter och hinder. Vad gäller temat ”Utbildning och förförståelse” skiljde sig lärarnas 

beskrivningar utifrån om de var användare med god förförståelse eller om de var användare 

med bristande förförståelse. Detta kom att symboliseras utifrån två termer ”pre-aktiva 

användare” och ”post-aktiva användare”. Det datamaterial som berörde ”Elevernas 

delaktighet” kunde sorteras utifrån en kostnadsproblematik och ett Internetanvändande.  
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Etiska aspekter 

För att den enskilda skolan inte ska kunna identifieras nämns den inte vid namn utan kallas 

helt enkelt ”skolan”. Ett kontrakt enligt samtyckeskravet upprättades med deltagarna, där 

frivilligheten och villkoren för medverkan framgick (se bilaga 1). För övrigt har jag förhållit 

mig till de forskningsetiska principer samt rekommendationer som finns beskrivna av 

Vetenskapsrådet (2002). Alla namn i studien är fingerade och all insamlad empiri förvaras hos 

mig och kommer att förstöras efter det att uppsatsen godkänts. Innan publicering kommer 

samtliga deltagare ges möjlighet att ta del av texten. Vad gäller nyttjandekravet så kan det i 

det här fallet finnas intressenter inom IST-branschen, vilka naturligtvis inte kommer att få 

tillgång till personliga utsagor.   

 

Aktionsforskningens validitetskriser 

Min studie har granskats utifrån de aspekter som McNiff och Whitehead (2009) ger exempel 

på behövs i en granskning av trovärdigheten i en aktionsforskningsstudie. Jag har under 

processen med studien ställt mig följande frågor: framgår det med tydlighet vad jag ville 

uppnå med studien och orsaken till den? Är forskningsfrågan och syftet med studien tydlig? 

Är upplägget av studien tydlig? Har jag gjort etiska ställningstaganden? Har jag redogjort för 

mitt metodval, orsaken till den och vilken datainsamlingsmetod jag använt? Framgår det 

tydligt hur jag har gått till väga vid analysen av min empiri, och hur jag framställer resultatet 

och mina slutsatser?  Testas mina slutsatser mot tidigare forskning? Har aktionen inneburit 

nya kunskaper och insikter för deltagarna? Bidrar studien med nya kunskaper för dess läsare? 

 

Ovanstående frågor har jag burit med mig under processen med studien. Jag kan konstatera 

några validitetskriser som uppstod under detta utvecklingsarbete. Den första är min roll som 

forskare. Jag är medveten om svårigheten att kombinera mina olika roller i processen. Jag var 

en i gruppen samtidigt som jag var den forskande praktikern. Processen kan ha påverkats av 

att jag befann mig på båda sidorna. Problematiken kring närhet och distans handlar om att jag 

som forskare själv var aktiv i gruppen och fanns med i praktiken både före och efter 

processen. Jag är medveten om den risk som föreligger att jag som forskare kan ha valt vissa 

vinklar som stämmer med mina värderingar och jag kanske inte då har varit tillräckligt öppen 

för andra värderingar. Det är jag som forskare som har valt ut citat ur materialet, det är mitt 

urval och kan naturligtvis vara orsak till vissa feltolkningar. Jag har ansträngt mig med att på 

ett medvetet sätt gå in i min analys med öppna ögon. Det som skulle kunna stärka 
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trovärdigheten är det faktum att mitt resultat visade sig sammanfalla väl med tidigare studier. 

En klar majoritet av de studier jag har tagit del av, studerades först efter det att mitt 

analysarbete var genomfört. 

 

Den andre validitetskrisen var den begränsade empirin och att mitt datamaterial härstammar 

från endast en datainsamlingsmetod. Ett sätt att förbättra trovärdigheten hade varit att ta in 

ytterligare en metod i studien eller att fler personers perspektiv hade ingått.  

 

Den tredje validitetskrisen handlar om att aktionen genomfördes i en särskild kontext och 

därför är förknippad med detta sammanhang. Det kan därför vara svårt att bedöma 

överfarbarheten eller tillförlitligheten på ett traditionellt sätt. Även om ingen praktik är den 

andra lik och resultaten därför inte är överförbara, så menar Rönnerman (2004) att resultaten 

för den sakens skull inte är oviktiga.  De fyller en funktion som referens till det egna arbetet.  

 

Lärarna i gruppen hade stark påverkan på hur utvecklingsarbetet skulle framskrida vilket 

stärker den demokratiska validiteten (Anderson m.fl., 2007). Jag som forskare har fortlöpande 

gjort reflektioner, vilka kan sägas vara ett förarbete till analysen, vilka jag inte har delgivit 

lärarna under det att aktionen pågick. Detta var ett medvetet val för att jag som forskare inte 

skulle påverka lärarnas uppfattningar, utan att de skulle bidra med sina egna beskrivningar. 

Det var dock en svår balansgång och det komplexa med aktionsforskningsansatsen: denna 

pendling mellan att ”leda” ett utvecklingsarbete och vara en empiriinsamlande forskare. 

 

Det kan vara svårt att bedöma överförbarheten och tillförlitligheten eftersom analysen bygger 

på sju lärares berättelser om erfarenheter och uppfattningar om IST. Dessa berättelser är högst 

subjektiva och analysen bygger på min tolkning av deras utsagor. Min studie är således en 

produkt av min tolkning av lärarnas uppfattningar och villkor för arbetet med IST. Det 

innebär även att studien är bunden till en speciell kontext. Detta var ett sätt för mig att förstå 

det jag studerat. Min studie kan ses som ett sätt att förstå och se på lärarnas uppfattningar om 

interaktiva skrivtavlor. Samtidigt finns det många likheter med andra studier, så som Thomas 

och Schmid (2010), vilket stärker en naturalistisk generaliserbarhet, om det är möjligt att 

generalisera i en aktionsforskningsstudie, samt trovärdigheten. Genom att identifiera likheter 

hos objekt och frågor både inom och utanför kontexten och genom att skapa sig en 

uppfattning om naturliga samband som finns i det som sker och händer, går det att komma 

fram till en naturalistisk generaliserbarhet. Dessa generaliseringar kommer från erfarenheten 
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och kan vägleda ens handlingar (Merriam, 1994). I den här studien innebär det att 

förutsättningarna som krävs enligt resultatet inte enbart bygger på den studerade artefakten, 

IST, utan att det finns ett tydligt samband mellan denna och en annan artefakt; datorn.  

 

RESULTAT  
Detta avsnitt inleds med en presentation av resultatet av min analys utifrån de teman som 

framkommit under densamma: Utbildningen och förförståelsen, Teknikens möjligheter och 

hinder samt Elevdelaktigheten. Avsnittet övergår till ett nytt avsnitt som presenterar resultatet 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Utbildning och förförståelse 

Analysen visade på skiftande förutsättningar hos användarna beroende på deras förförståelse 

av begrepp och deras förkunskaper om tekniken. Lärarnas uppfattning om förutsättningarna 

för arbetet med IST i undervisningen har påverkats av hur tekniken har fungerat. Analysen 

visar att förutsättningar som krävs är att läraren dels måste ha en viss allmän datakompetens, 

dels kunskaper om hur tavlan fungerar och dessutom kännedom om vilka användnings-

områden som finns. Analysen visar dock på att det inte räcker med att veta hur man gör utan 

man måste praktisera själv också. Dessutom visar analysen på en önskan om att få ta del av 

goda pedagogiska exempel just för att få kännedom om vilka användningsområden tavlan 

möjliggör.  

 

Av analysen framgår en problematik kring att utbildningen sker i ett forum där det finns så 

vitt skiljda förkunskaper. Dessa skillnader i förförståelse kunde symboliseras av post-aktiva
6
 

och pre-aktiva
7
 användare. Analysen påvisar att ju säkrare man var på den tekniska delen 

desto mindre utbildning upplevde man att man behövde. Det behov som framträdde var tid till 

att öva själv samt utbyte av tips och idéer. Å ena sidan menade den lärare som kände sig minst 

kunnig att det var svårt att ta till sig utbildning som ligger högt ovanför ens egen nivå. Å 

andra sidan menade lärare med god förförståelse att utbildningen blev tråkig om det var för 

elementärt. Analysen visar att lärarnas förkunskaper om datorer i hög grad påverkade deras 

förmåga att ta till sig den nya kunskapen om IST. Ett framträdande mönster i analysen var 

                                                 
6
  Min benämning på användare som var sena med att komma igång. Man avvaktade utbildning eller skyndade 

långsamt. 
7
 Min benämning på användare som snabbt kom igång. Man provade sig fram på egen hand och var inte rädd för 

att misslyckas. 
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behovet av att få ta del av ”goda exempel” och då var det viktigt att det fanns någon som 

kunde erbjuda det.  

 

Bristande förförståelse – post-aktiv användare 

Av analysen framgår att om man inte hade något direkt intresse av tekniken från början 

krävdes det att man verkligen såg nyttan av användandet för att lägga ner tid och kraft under 

initierings- och implementeringsfasen. De lärare som kände sig okunniga och var 

ointresserade visade på ett större motstånd och då var det dessutom så mycket viktigare att 

tekniken fungerade. En slutsats jag drar av analysen är att dessa lärare inte hade någon 

beredskap för att ta sig ur problem utan var beroende av någon annans hjälp.  

 

Utbildningen uppfattades av post-aktiva användare som svårtillgänglig. Användaren med 

bristande förförståelse uppfattade utbildningen för avancerad; man tog inte den till sig Detta 

var ett framträdande drag i datamaterialet vilket nedanstående citat beskriver: 

 

 

Det är en sak att få utbildning och en helt annan sak att tillämpa själv. För där sitter vi två intensiva 

dagar och bara smackar på och för en sådan som Lars och säkert flera andra av er som är inne i 

datavärlden och som grejar då är man med. Under sådana utbildningsdagar då måste jag vara till 

100 % fokuserad och vem utav oss kan va 100 % fokuserad i två dagar som vi sitter då? (…) Så är 

det för mig när vi alla får utbildning i sådant här. Möjligen kan jag va med på… Vänta lite vad 

heter det nu… Return!  

Lena: Enter? 

Linda: Enter! Möjligen kan jag va med på lite såna grejer men inget annat som jag vet varje 

mojäng som man säger under såna utbildningsdagar då måste jag va till 100 % fokuserad och vem 

utav oss, vi begär inte ens det utav våra ungar, kan va 100 % fokuserad i två timmar som vi sitter 

då. 

 

 

Att utbildningen var svårtillgänglig förklarades med att användaren saknade kunskap om de 

begrepp som utbildaren använde sig av. Det var svårt att hålla fokus under utbildningen 

eftersom ”man pratade ovanför ens huvud” vilket ovanstående citat uttrycker. Läraren i citatet 

menade att hon saknade förkunskaper för att kunna vara mottaglig för utbildningen. Av 

följande citat framgår att även uppfattningen om upplägget av utbildningen skiljer sig åt 

mellan pre-aktiva och post-aktiva användare:  
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Men jag kan ju säga för min del, för min del, är det tur att uppföljningen har fått vänta för Lynxen 

har man ju då inte kunnat använda det ser jag på er som har varit intresserade och då har jag hunnit 

lära mig fler grejer. Så när vi får en uppföljning då har jag, då kan jag vara med mer. Men det är 

lätt att skriva på att alla har getts utbildning och då har man tagit för givet att alla har getts 

möjlighet men det har man inte. 

(Linda) 

 

 

Kommentaren ovan, av en post-aktiv användare, syftar på att utbildningen var uppdelad på två 

tillfällen. De post-aktiva användarna menade att detta uppskov enbart var positivt. Då fanns 

det större möjlighet att lära sig mer på egen hand, så när uppföljningen väl kom, kunde man ta 

till sig utbildningen på ett bättre sätt. Analysen visar även på vikten av att träna själv. Av 

analysen framgår också att den teoretiska utbildningen behöver kompletteras med möjligheter 

till egen praxisutveckling. Det uttrycktes ett stort behov av utbildning på en lagom nivå så att 

den blir tillgänglig för mottagaren.  

  

God förförståelse – pre-aktiv användare 

De lärare i studien som kände sig trygga med att använda fjärrkontroller, koppla in kablar, 

installera program och orientera sig i dataprogram hade ett stort försprång i användandet med 

IST. Då hade lärarna bättre förutsättningar för att komma igång med användandet. Läraren 

med god förförståelse tappade intresset om utbildningen enbart inriktades på personer med 

bristande förförståelse. Det uttrycktes en uppgivenhet från en pre-aktiv användare när 

programmet LynX skulle introduceras, i hans tycke, för femte gången.   

 

Det gjorde alltså skillnad på huruvida man var en pre-aktiv användare och hade tränat 

betydligt mer på egen hand än vad andra möjligen hade gjort. Som tidigare nämnts så visade 

lärarna på olika behov av teoretisk utbildning men det man var överens om var behovet av 

praktisk träning. Ytterligare en betydande förutsättning för användandet är enligt analysen att 

det finns kompetens i närmiljön.  

 

Ingrid: Men på den ena av de här skolorna så var utbildningen på det viset att det var två stycken 

som hade varit iväg på en riktig utbildning och så hade, man så var dom supportrar. 

Linda: Okej 

Ingrid: Och så utbildade dom kollegiet och sen fanns dom till hands då. 

Lars: Det var väl det som var lite tanken med Växjö? 
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Kent: Jaoa, fast vi skulle inte ha något krav på oss att… 

Lars: Nä nä 

Kent: Att förmedla den kunskapen sen utan det var mer… 

Linda: Men det är ju bra om det finns någon i varje arbetsrum för då kan man ju då lite informellt 

när man sitter o grejar. 

Kent: Jo, men självklart. 

 

 

I ovanstående citat identifierade lärarna värdet av att det fanns någon i närheten som kunde 

lite mer och som man kunde ta hjälp av när man stötte på patrull. Det uppskattades att några 

hade så god förförståelse att de på egen hand kunde komma igång med användandet av IST. 

Detta möjliggjordes av att så gott som alla hade tillgång till en tavla i sin undervisning. Det 

fanns på så sätt många potentiella användare på arbetsplatsen. När man som post-aktiv 

användare ville ta sig an utmaningen i att lära sig använda tavlan var det värdefullt om det 

fanns någon pre-aktiv användare i närheten. När Växjö nämndes i citatet ovan syftades på den 

fortbildning som två pre-aktiva lärare deltog i. Som lärarna uttryckte det i citatet fanns det 

inga krav på att deras kunskaper skulle spridas i verksamheten vid någon bestämd tidpunkt. 

Däremot fick de fler influenser än andra och kunde möjligen vara behjälpliga vid behov.  

 

Ett framträdande mönster som synliggjordes genom analysen var vikten av att tycka det är 

roligt att arbeta med datorn/den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. De lärare som tycker 

datoranvändandet är roligt och intressant hade bättre förutsättningar för arbetet med IST. De 

hade ett stort försprång i förhållande till användare med bristande förförståelse. Detta framgår 

av följande citat: 

 

Ingrid: Tycker du det är roligt att göra sånt här? 

Lars: Ja, det tycker jag fast det tar ju mycket tid det gör det ju. 

Eric: Du är ju jätteduktig ju på det är PowerPoint ju. 

Mats: Du ägnar mycket tid åt… jag ser det…  jag satt i det rummet så var du oftast… 

Lars: Ja, det tar ju tid men sen när det är färdigt så ofta börjar man på nästa då… 

 

 

De lärare med god förförståelse ägnade också mer tid till att sätta sig in i arbetet med IST. Då 

tillbringade man mer tid med att till exempel konstruera lektioner i PowerPoint eller Lynx. 

Det var tydligt i samtalen att lärare som uppfattades som mycket kunniga på detta dessutom 

tyckte att det var roligt. Analysen visar att det finns ett samband mellan att tycka det är roligt 



 34 

och att vara kunnig, vilket kan tyckas vara en kombination som inte är förvånande. Det 

demonstrerades arbetsområden gjorda i PowerPoint och gruppen uttryckte beundran:  ”Jag 

måste bli duktigare på PowerPoint och grejer. Jag köper in mig hos dig Lars!”. Läraren, som 

syftas på i citatet, är en pre-aktiv användare. Han använde sig av tidigare kunskaper i sitt 

arbete med tavlan. Det var en tydlig aspekt att detta var en framgångsfaktor i användandet av 

IST. En annan lärare fick också frågan om han tycker det är roligt att göra sådana här mycket 

avancerade PowerPoint-presentationer efter det att han presenterat ett lektionsinslag om 

Storbritannien. Han konfirmerade att han tycker det är roligt men konstaterade även han att 

det tar mycket tid. Också han är en pre-aktiv användare.   

 

Att uppföljningen av utbildningen lät dröja på sig tyckte de pre-aktiva användarna var 

olyckligt för de menade att det hade behövts en snabb återkoppling på de första 

utbildningsdagarna. Användandet stannade upp i väntan på denna. De pre-aktiva användarna 

var redo för mer kunskap så att de kunde utveckla arbetet med tavlan. 

 

Teknikens betydelse 

Analysen visar på en insikt om att tavlan skulle kunna erbjuda oändliga pedagogiska 

möjligheter. Den ökade motivationen hos eleverna och att arbetet med media blev smidigare, 

anses positivt men att tekniken måste fungera. Ett framträdande drag i analysen är att man såg 

många möjligheter och användningsområden men den krånglande tekniken upplevdes som ett 

stort hinder. 

 

Lärarna uttryckte således ambitioner med arbetet med IST men man uttryckte samtidigt en 

stor uppgivenhet. De pre-aktiva användarna har verkligen försökt men när tekniken inte har 

fungerat så har man till slut givit upp. Detta smittade då också av sig på de post-aktiva 

användarna som såg frustrerade kollegor beklaga sig över att det krånglade. Analysen visar på 

ett missnöje och frustration över otillfredsställelsen med mjukvaran och över svårigheten att 

använda pennan. Analysen visar att användandet inte är något man kan läsa sig till eller få 

förklarat av någon annan. Man måste helt enkelt ta sig tid att själv träna med pennan. Som 

otränad tar det för lång tid och är för omständligt. Att pröva under lektionstid leder till att du 

tappar eleverna och viktig undervisningstid går till spillo. Träningen måste ske på egen hand 

och den tid man har till detta är begränsad vilket Lena ger uttryck för i nedanstående citat: 
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Så det är tillfällen att träna, det är precis som med eleverna man måste stå där framme och träna 

och vänja sig vid och det hinner jag inte på lektionstid. Då väljer jag bort den i stället (Lena). 

 

 

Av analysen framträder betydelsen av att lärare måste träna sig till ett avslappnat användande 

av pennan som leder till trygghet i användandet tillsammans med eleverna. Avsaknad av 

träning innebär att läraren väljer bort att använda den precis som Lena i närmast föregående 

citat beskriver.  

 

Möjligheter 

Ett framträdande mönster i det empiriska materialet är visioner om hur användandet skulle 

kunna se ut. Lärarna resonerar kring vilka möjligheter den interaktiva pennan skulle kunna 

erbjuda: 

 

Lena: Vi diskuterade idag på lunchen att det är synd att det inte fungerar bättre med pennan. Vi har 

ju elever som inte kan skriva av det man skriver på tavlan och de vill att man väntar. Tänk vad 

enkelt det hade varit om man skrivit på tavlan, trycker på Enter eller Spara och så lägger man ut 

det på Fronter: det här gjorde vi idag på mattelektionen. Det hade varit lysande och dessutom hade 

föräldrarna fått det med en gång. Men det är kanske träning och än så länge har inte jag lärt mig 

och det går så långsamt. 

Erik: Och man får inget riktigt flyt heller. 

Lars: Jag tycker att det är svårt att skriva så smått så att man får plats med så speciellt mycket utan 

då blir det… man får inte plats med speciellt mycket. 

 

 

Av ovanstående citat framgår återigen en av de förutsättningar för användandet som 

framkommer ur analysen. En förutsättning som krävs för ett ökat användande och som skulle 

kunna komma eleverna till godo är tid till träning med pennan. Ytterligare en förutsättning 

exemplifieras i följande citat och visar på att den post-aktiva läraren även måste våga försöka. 

  

Linda: alltså jag kan ju se att jag skulle ha jättenytta av att kunna det här och köra det på det här 

So-området som innefattar genomgång och föreläsningar. Och där jag vet att en elev kommer att 

vara borta för jag antecknar ju mycket och då hade jag alltså kunnat anteckna allt detta och sen 

hade jag kunnat trycka på skriv ut och så hade jag kunnat leverera det. 

Kent: men gör det då! 

Linda: ja, jag får väl försöka. 

Kent: men det är bara att skriva! 
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Linda: ja..jo…jag får väl försöka men samtidigt är det  

Ingrid: Tänker du då skriva med pennan på? Under lektionen? 

Kent: eller vad tänkte du Linda? 

Linda: jo, men det är så jag har tänkt mig för jag kommer att gå igenom olika saker och så kommer 

jag att be dom anteckna då så… 

 

Lars, en av de pre-aktiva lärarna, stod framme vid tavlan och demonstrerade hur man går till 

väga. En post-aktiv användare, Linda, gav ett något osäkert intryck men en pre-aktiv 

användare, Kent, uppmanade henne att verkligen ge det ett försök.  Den pre-aktiva 

användaren (se citatet ovan) som har arbetat mycket med tavlan vet att man måste träna för att 

skapa sig rutin i att använda pennan. När man tittar på någon som är van vid att använda 

pennan ser det så enkelt ut. Han uttrycker i citatet ovan att det är viktigt att man verkligen 

kommer igång med att försöka använda pennan.  

 

Av analysen framgår dessutom att lärarna anser att eleverna efterfrågar ett ökat 

läraranvändande av pennan. De ifrågasätter tavlan när den inte används på det sätt som är 

specifikt för den.  Detta skulle innebära att eleverna kunde få anteckningarna från lektionen så 

att de skulle kunna komma ihåg vad läraren gått igenom. Dessutom skulle frånvarande elever 

få tillgång till genomgångar och anteckningar. Analysen visar att det skulle vara ett mycket 

värdefullt mervärde med tavlorna. Det uttrycktes många goda vinster med att använda den om 

man till exempel gör en ekvationsuppställning och sedan kan skriva ut den. Kan man 

dessutom lägga ut den på Fronter
8
 till de elever som är borta är det en stor fördel. Detta skulle 

då kunna vara ett alternativ till att maila hem. Detta användningsområde är helt klart 

avhängigt användandet av pennan. Dessutom framgår en övertygelse om att det skulle gynna 

elever med skrivsvårigheter att slippa föra anteckningar under lektionstid. 

 

En annan förutsättning som lärarna beskriver är vikten av att spridning av goda exempel för 

användandet. Det framgår av nästföljande citat, att man delger varandra när man träffar på 

”guldkorn” men att det inte finns någon arena för detta.   

 

Man skulle kanske ha någon sida på Fronter där vi lägger ut tips på bra sidor. Något gemensamt 

forum där man lägger ut tips på bra grejer. Till exempel en sådan film eller något annat som vi har 

stött på. Jag tror vi behöver det. Det händer inte mycket nu känner jag (Kent). 

 

                                                 
8
 Digital plattform som informationskanal skola-elev-förälder. 
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Det som citatet ovan ger uttryck för är att man behöver veta vilka möjligheter som finns för 

att få till ett, i lärarnas tycke, bra användande. Ett bra användande innebär dels att de 

funktioner som är specifika för den interaktiva skrivtavlan används i större utsträckning, dels 

att lärarna delar med sig av material.  

Motivationshöjare 

Av analysen framgår att samtliga lärare upplevde att intresset och motivationen hos eleverna 

ökade när man använde tavlan i undervisningen och att man som pedagog tyckte att det var 

ganska roligt att arbeta med den. När någon lyfte exempel på hur entusiastiska eleverna kan 

vara inför användandet nickade gruppen igenkännande. Det var ingen skillnad på hur 

komplicerat användandet var. Även arbete i det lilla visade på att eleverna var positiva till 

tavlan. Det gavs ett antal exempel på att eleverna uttryckte lust och glädje över användandet. I 

resonemanget kring tavlan i det pedagogiska arbetet drogs slutsatsen att det som eleverna 

upplevde som roligt och lustfyllt också ökade motivationen.  

 

Analysen visar att tavlan är värdefull som ett inspirationsverktyg som kan användas i 

uppstarten av ett arbetsområde för att komma igång och att ”det är jätteroligt för ungarna.”  

Även om resultatet visar på en viss tveksamhet till tavlan som pedagogiskt verktyg så ansåg 

lärarna att det finns fantastiska möjligheter till presentation och redovisning. Följande citat 

illustrerar hur läraren uttrycker vikten av att tycka att det är roligt att arbeta med tavlan och att 

då glädjen kan smitta av sig på eleverna. 

 

 

Men jag måste få säga att jag som tillhör de här fullständigt otekniska så tycker jag att det är 

jätteroligt så jag upplever själv att det här är någonting som kan leda in mig till att bli duktigare på 

saker och ting. Jag tycker det är döroligt. Jag är bara fascinerad av att jag kan få igång någonting 

där (pekar på tavlan) och så kan vi flippa runt. Alltså sådana saker och det gör ju att om jag tycker 

att det är roligt så gör det ju att det sprider sig. Där kan jag hålla med motiveringen för om jag 

kommer in och är laddad till tusen så kan vi börja flippa runt på ett stort klot där (pekar på tavlan) 

och vi kan välja och så och det sprider en glädje kring än om jag skulle säga att nu tar vi fram alla 

kartböcker och så får ni bläddra mellan följande fem sidor, det är lite skillnad. Faktiskt. Så även 

om du bara använder den då så även om du inte använder Cleverboarden fullt ut till det du kan 

använda den till så är det ändå som jag ser en stor fördel att ha. Faktiskt  (Linda). 
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Trots att tavlans potential inte används till fullo finns det ett värde med användandet menar 

Linda i citatet ovan. Analysen visar att även om man använde den till något kort inslag under 

lektionen så gjorde det att eleverna vaknade till. Om det var ett användande som var specifikt 

för tavlan eller om man använde den som substitut för TV/DVD hade ingen betydelse. En pre-

aktiv användare berättade om att han använder tavlan i mycket stor utsträckning som ett 

presentations- och inspirationsverktyg för att han vill göra undervisningen mer levande. Han 

försöker på detta sätt göra det lite roligt också: ”Eleverna tycker att det är roligt och intressant 

när det är bilder och musik.”  Läraren demonstrerade en PowerPoint om andra världskriget på 

tavlan vilken innehöll flera länkar till autentiskt material.  Med denna presentation visade han 

exempel på hur levande och intresseväckande man kan göra det pedagogiska arbetet med 

dator/interaktiv skrivtavla. Detta var ett framträdande mönster i empirin. Inte bara värdet i att 

undervisningen blir mer intressant och spännande för eleverna framträdde tydligt utan också 

att presentationsformen skulle kunna underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Följande citat är ett exempel på entusiasmen inför den pre-aktiva användarens avancerade 

PowerPoint-presentation. 

 

Den här lektionen hade jag gärna varit med på! Verkar ju jättespännande! Detta måste vara bra för 

de lite svagare eleverna för även den allra svagaste måste ju hänga med på detta, det är mycket 

bilder och det är lite text och du pratar till och förklarar under tiden (Ingrid). 

  

 

Läraren i citatet ovan antar att elever som lär bäst genom att lyssna (auditiv lärstil) eller se på 

bilder (visuell lärstil) gynnas av undervisning via tavlan. 

 

En annan lärarberättelse handlade om när engelskämnet introducerades i årskurs 6 på tavlan. 

Berättelsen beskrev hur roligt eleverna tyckte att det var och att de satt blickstilla och 

lyssnade. Läraren berättade om vilket kanonverktyg tavlan är som presentationsverktyg och 

att det gör att undervisningen blir mer spännande. Han menade att eleverna var ganska 

frågvisa, att det blev ganska bra diskussioner och att han kände att han fick eleverna med sig. 

Detta visade att tavlan är motivationshöjande. 

 



 39 

Ökad måluppfyllelse för eleverna och ett verktyg för deras lärande? 

Det empiriska materialet visar inte något exempel på att man sett att elevernas lärande eller 

måluppfyllelse har ökat med hjälp av tavlan som pedagogiskt verktyg men när motivationen 

finns ökar möjligheten till lärande. Analysen visar att lärarna var av denna uppfattning.  

 

Även om tavlan vid upprepade tillfällen nämndes i positiva ordalag som motivationshöjare så 

ifrågasattes tavlan som ett verktyg för lärande. Då handlade det om att gruppen inte lyfte fram 

exempel som visade på det specifika för IST utan istället fokuserade på undervisningsinslag 

som skulle kunna möjliggöras med dator och projektor. Dessutom lyfte gruppen frågan om 

huruvida arbetet med tavlan innebär en annan slags undervisningsmetod eller om vi 

undervisar på samma sätt men på ett ”glossigare” sätt?  Det framfördes att roliga grejer kan 

hittas på Youtube och att de (eleverna) tycker att det är roligt, det är annorlunda och att alla är 

fokuserade. Men att det kan göras utan en IST också. Det berättades om sidor på Internet där 

folk har filmat sig själva där de står och berättar hur till exempel en ekvation går till och det 

kan väl vara kul, men det var enligt lärarna tveksamt om det skulle vara bättre för eleverna än 

när läraren själv förklarar. Vinsten med tavlan är det man inte har kommit igång med vilket 

framgår av citatet som följer. 

 

Lena: Vinsten är ju det vi inte har kommit igång med. Vi säger ju alla att vi skulle vilja kunna 

använda pennan och kunna göra introduktioner men Lynx har ju krånglat och pennan… jaha så får 

man…den funkar inte alltid när man kommer och då tröttnar man ju till slut. Och då använder man 

den till det som man vet funkar. 

Kent: Mmmm 

Lena: Och det funkar att visa film. 

Eric: Absolut. 

Lena: På ett smidigt sätt. 

 

 

Förutsättningar som krävs för ett användande i syftet att komma elevernas lärande tillgodo är 

att det behövs finnas en tillit till att tekniken fungerar, att tid avsätts till träning med pennan 

samt att lärarna får kännedom om hur användandet skulle kunna se ut. Annars riskerar 

användandet att stanna vid, som ovanstående citat visar, att visa film. 

 

Analysen visar på ett antagande om att eleverna bättre kommer ihåg det som visas på tavlan 

istället för om eleverna skulle få samma information i pappersform. En lärare, Linda, beskrev 
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hur hon plockade fram goda elevexempel på tavlan. I jämförelse med när hon tidigare lyfte 

fram goda elevexempel på bedömningar så anser hon att när det görs på IST:n i stället för på 

papper, så tyckte de att det blev mycket roligare. Men det som var mest intressant var att fler 

elever var aktiva under genomgången. Anledningen till det, vilket nedanstående citat visar, 

skulle vara att med hjälp av IST:n får man med fler elever för när de har bedömningen i 

pappersform är det alltid någon som börjar rita på pappret.  

 

Och de tyckte det var jätteroligt. För jag kan säga som så att jag brukar alltid gå igenom ett 

avslutat område med att återge förväntade svar. Och jag brukar alltid lyfta elevernas svar.  Men det 

som var mest intressant när jag gjorde det så här det var att jag hade fler elever med mig. De läste 

mycket mer där än vad de gör när de får ut det i pappersform. För vissa lägger bara undan det utan 

att titta. Men jag hade också möjlighet att gå fram och peka här och färga och greja medan det var 

uppe. Så det såg jag som en klar fördel även om det var en enkel variant av det hela. Men jag 

kommer nog att lära mig. (Linda) 

 

 

Även om analysen visar på ett ökat intresse och ökad fokusering hos eleverna med hjälp av 

IST:n, så är det förvisso inte det specifika med IST som bidrar till det. Demonstrationen av 

elevbedömningar kunde även ha gjorts med dator och projektor vilket är en kritisk aspekt i 

resultatet. Det innebär att studien i detta avseende inte direkt svarar på frågan om vilka 

förutsättningar som krävs i arbetet med IST utan snarare beskriver förutsättningar för datorn i 

undervisningen. 

 

Hinder 

Tavlan, när tekniken krånglar, upplevs mer som ett hinder än en tillgång i det pedagogiska 

arbetet.  Ett framträdande mönster i det empiriska materialet är att en förutsättning som krävs 

i arbetet med IST är att tekniken fungerar. Avgörande för huruvida användandet har varit 

framgångsrikt eller inte är avhängigt hur väl man har fått tekniken att fungera. Precis som 

följande citat visar så ger man upp med att försöka när det inte fungerar som man vill. 

 

Lena: För mig har pennan krånglat, du var ju med på en lektion (nickar mot Ingrid) jag höll på att 

bli tokig. Jag skulle skriva en överskrift och sen dra under och sen kom jag inte längre och så fick 

jag göra om och så fastnade jag. Tror jag gjorde det tre gånger och sen ja tog jag vanlig 

whiteboardpenna till slut. Så jag använder den inte alls just nu. Du försöker använda den? (vänder 

sig mot Kent) 
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 Kent: Ja, men jag skriver mest. Det har blivit nu på slutet men det är också det att den tar så 

snabbt slut den där lilla rutan och så är det svårt att skriva tycker jag, det är svårt tycker jag. Det 

blir inte bra liksom, det blir fult. 

(…) 

 

Lena: Men först har det att göra hur långt man har kommit med mjukvaran och jag har försökt att 

skriva på den men du var ju med på en lektion när jag höll på och greja och det tog 10 minuter och 

sen ah jag lägger ner… det funkade inte. Det får gå snabbt och det får vara väl fungerande program 

för annars tappar jag både eleverna och mig själv. 

Kent: Pennan där då va, alltså den är inte bra. 

Lena: Nej, det är så långsamt 

Kent: Ja, tyvärr alltså för jag har försökt använda den ganska mycket. 

 

 

Lärarna i citatet ovan visar under samtalet en stor vilja till att använda tavlan men att man 

tappar lust och ork att fortsätta arbetet när man ideligen möter på motstånd. Det påtalas också 

risken med ”förlorade elever” när det sker under lektionstid.   

 

Som tidigare beskrivits hade lärarna samma erfarenheter av att den interaktiva penna som är 

specifik för tavlan inte har fungerat bra. Den har inte alltid fungerat, den tappar kontakten 

med tavlans skrivyta, den är svår att skriva med och den är så långsam. Och som det beskrivs 

i citatet ovan så är den ruta man fyller texten i för liten. Ett framträdande mönster i analysen 

är missnöjet med pennan och mjukvaran Lynx. Det har varit problem med kalibreringen, det 

vill säga att man måste kalibrera pennan på tavlan varje gång man ska använda den. (När man 

rör pennan på tavlan kommer det upp nio cirklar med kryss i där man ska pricka pennan). 

Samtidigt menade lärarna att det inte är något problem eftersom det tar cirka 20 sekunder. 

Men å andra sidan så redogjorde man för problematiken då elever ska använda tavlan efter 

varandra och då måste logga in och logga ut och kalibrera pennan. Då tar det betydligt mer 

tid. Även om ansträngningar har gjorts för att lösa problematiken med kalibreringen visar 

nedanstående citat på att det inte räcker att lösa det vid ett tillfälle eftersom problemet 

kvarstår. 

 

Jag har en hemlighet. Jag fick den här Lynx-kalibreringen av en av vaktmästarna, det var någon 

som kom och försökte få igång det och han gjorde det i en och en halv timma försökte han få igång 

det tills det funkade. Och sen nästa dag så funkade det inte och jag ville inte fråga honom igen det 

är inte bra det här Lynx och jag kan inte komma in överhuvudtaget och jag vägrar gå och fråga 
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honom igen och det är förfärligt att det är så, så jag har använt den till att visa film och men Lynx 

har jag inte (Mats). 

 

 

Utsagan ovan visar på den uppgivenhet som kunde uppstå när tekniken inte fungerade. 

Läraren tog hjälp av någon annan när han inte klarade det själv men sedan tyckte han det var 

pinsamt att det ändå inte fungerade, när denna person hade ägnat så mycket tid åt att hjälpa 

honom, att han inte ville besvära honom igen. Efter detta tillfälle har han använt tavlan till 

filmvisning men LynX använder han inte. I stället använder han tavlan till det han vet 

fungerar: att visa film.  

 

Kent: Och pennan alltså. Cleverboardpennan slår ju inte ut en vanlig whiteboardpenna alltså den 

gör ju inte det. 

Många: Nnejjj 

Kent: Jag började skriva med Cleverboardpennan jag gjorde ju det men precis som du säger det 

blir ju kladdigt och det… 

Lena: Det går långsamt. 

Kent: Och det blir trångt och ungarna garvar. 

Lena: Man har ju inte tid med det… 

Eric: Nej precis så är det ju. 

Lena: Vi vet ju egentligen hur vi vill att det skulle kunna funka men vi orkar inte vänta på… 

Lars: Och så det där med att skriva vanlig text. Det funkar ju inte. För det första tar det alldeles för 

lång tid och så får man för många förslag. Det funkar inte det tar alldeles för lång tid. 

Lena: Måste man göra det? Kan man inte lägga det som en pdf-fil som en bild liksom? 

Lars: Jodå. 

Lena: Så det är tillfällen att träna, det är precis som med eleverna man måste stå där framme och 

träna och vänja sig vid och det hinner inte jag på lektionstid. Då väljer jag bort den istället. 

 

 

Påståendet att ”det inte fungerar att skriva vanlig text” och att ”det tar för lång tid” och att 

”man får för många förslag” syftade på den möjlighet som finns att förvandla handskriven 

text till dataskriven. Även om lärarna återkommande under samtalen påtalade problemen med 

pennan och mjukvaran uppfattade lärarna att dessa verktyg skulle kunna erbjuda oändliga 

möjligheter. Problemet var, med såväl pennan som med mjukvaran, att man gav upp med att 

försöka när det inte fungerade. Om det dessutom finns ett väl fungerande alternativ, till 

exempel Microsofts PowerPoint, hittade man ingen riktig anledning till att försöka mer.  
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Lena: Mjukvaran har väl inte varit lysande eller?  

Lars: Nej, jag har lagt ner LynX. 

 

Lena svarade att hon inte använder den alls. Hon började planera men när hon väl skulle 

använda lektionsplaneringen så fungerade inte länkarna. Detta hände på ett föräldramöte och 

tog så stor tid i anspråk att motsvarande krångel under lektionstid hade resulterat i att eleverna 

mist sin koncentration. Och sen så plötsligt under samma föräldramöte slutade pennan att 

fungera. Man uttryckte en oro för att all den tid man lägger på att planera för att använda 

tavlan går till spillo om det sedan inte fungerar. 

 

Ingrid: Men det är ju det här med att skriva om man jämför med PowerPoint så är det ju bara att 

skriva, det är bara att skriva här måste man klicka och så blir det sådana här fyrkanter, rektanglar, 

jag tycker det är lite omständligt. 

Lars: Så är det jättesvårt att flytta text och ändra storlek och den byter rad mitt i. 

Ingrid: Jaaa. 

Lena: Och det man ser här det är inte så man ser det när det kommer upp? Det är jätteirriterande. 

Kent: Man då får man byta till det här helskärmsläget för då ser man ju var det kommer att hamna. 

Lars: Jag har svårt att se fördelarna med detta jämfört med PowerPoint till exempel jag har det. 

Ingrid: Mmm. 

Kent: Jag har ju inte jobbat i PowerPoint så jag har ju liksom försökt att ge mig in i det här då. 

Men det har funkat dåligt. 

Ingrid: Ställde vi inte den frågan till han (utbildaren) vad som var fördelarna med detta Lynx 

jämfört med Power Point och vad svarade han då? Att PowerPoint är jättebra men… vad svarade 

han då? 

Lena: Det finns tilläggsfunktioner i detta eller? 

Lars: Men det är väl det att det här är mer interaktivt. Du kan jobba under tiden. PowerPoint är 

färdigt man har det gjort och sen är det klart. Du kan ju inte korrigera den medan du har din 

lektion. Du kan ju i och för sig gå in och skriva med pennan i PowerPoint och spara det också. 

Lena: Med hjälp av Lynx? 

Lars: Nej 

Lena: Nehe? 

Lars: Men jag tycker att det är en trygghet också att ha det färdigt på något sätt då vet man vad 

man har. 

 

  

Ovanstående resonemang visar på den oförståelse lärarna uttryckte inför varför de ska 

använda Lynx när de tycker sig ha ett väl fungerande annat alternativ. Det lyftes fram den 

stora fördelen med att arbeta i Lynx: att materialet/lektionen går att förändra under tiden man 
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genomför den. Presentationen kan förändras under tiden man genomför den. Elevernas 

kommentarer kan komplettera den i förväg gjorda presentationen. Å andra sidan uppfattades 

det som en trygghet att ha materialet färdigt för att då ha kontroll över det. Om materialet ska 

användas statiskt som en presentation eller om det ska användas under en genomgång 

tillsammans med eleverna gör skillnad. 

 

Av analysen framgår att lärarna uppfattade tavlan som tidskrävande. Detta på grund av att det 

tar tid om man ska bli bekväm i användandet. Förberedelserna är också tidskrävande. Om 

arbetet med IST i stället ska uppfattas som tidsbesparande krävs att arbetet sparas och 

återanvänds samt att material förmedlas mellan kollegor. Detta problematiserades genom att 

en lärare förklarade hur han jobbar. Till exempel gör han lektioner i PowerPoint med många 

bilder där han som tillverkare av presentationen vet vad han ska prata om. Om han då ger den 

till någon annan vet inte denna person hur han/hon ska använda den. Presentationen blir då för 

denne en samling bilder utan innehåll. Han berättade också om hur han gick ut hårt i början av 

terminen och sa till eleverna att han kommer att skriva ut materialet efter varje lektion men 

han inser nu att det inte är någon idé eftersom PowerPoint-presentationerna mest består av 

bilder. Varför ska man skriva ut en massa bilder som inte har någon mening för eleven som 

inte tagit del av innehållet? 

 

Elevernas användande och delaktighet 

En förutsättning som lärarna beskrev för ett mer framgångsrikt användande av tavlan var att 

få eleverna mer delaktiga i arbetet med tavlan. Det finns annars risk för att tavlan blir lärarens 

leksak. Filmen ”I love sprak”
9
 som vi tittade på tillsammans under vårt första samtal 

kommenterades:   

 

I filmen talar dom om att i Sverige dom har fått kritik för att i Sverige… Tavlan kan bli lärarens 

leksak ojojoj och det är precis det som eleverna har sagt att ”tycker du det här är kul”? 

Kent: Mmm 

Lena: Men det är så långt som jag har kommit i varje fall. 

Ingrid: Ja, det vet jag att vi pratade om i början i alla fall…hur vi skulle släppa den till eleverna hur 

mycket vi ska låta dom.. 

 

                                                 
9
 En film från Utbildningsradion där en lärare berättade om sitt arbete med Interaktiv Skrivtavla. 
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När en lärare menade att han kände igen sig i resonemanget om att ”det här är mina grejer” 

mumlade alla igenkännande om att alla tänker och gör så eftersom det här är dyra verktyg. 

Det gavs även exempel på att elever faktiskt har fått använda tavlan men att de då har gått in 

och ändrat inställningar och ändrat språk till exempel vilket komplicerar elevanvändandet.  

 

Ett exempel på hur resonemanget kring tavlan som pedagogiskt verktyg fördes var när en 

lärare berättade om när han repeterade ordklasser med sin sjundeklass. Då använde han sig av 

tavlan så att det blev lite lustfyllt. Han reflekterade kring övningen där han uttryckte en 

tveksamhet till metodiken i momentet. Syftet att använda tavlan i undervisningen verkade 

vara överordnat syftet att repetera ordklasser. 

 

Jag vet inte rent pedagogiskt, rent inlärningsmässigt, då hade det kanske varit bättre att använda 

andra metoder att plocka ord ur meningar det här blir mer plockat ur sitt sammanhang. (Kent) 

 

 

Som ovanstående citat visar så var han själv skeptisk till metodiken. På frågan varför han då 

valde att göra det i LynX svarade han ”just för att göra det lite mer lustfyllt och han själv 

tyckte att det var lite kul att prova på, sen är det kul att sitta och konstruera.” Som citatet visar 

är läraren osäker på vad som händer med elevernas lärande i arbetet med IST.  Det här 

exemplet är unikt i det avseendet att han inte använde tavlan enbart som presentation eller 

redovisningsverktyg. I det här exemplet var inte eleverna bara mottagare av det som skedde 

på tavlan utan de var även delaktiga i en undervisningsmetod som utfördes med hjälp av 

tavlan. Han gjorde, med den här uppgiften, även eleverna delaktiga i användandet av tavlan.  

 

Lärarna pratade kring hur man skulle kunna släppa tavlan till eleverna och hur mycket man 

ska låta dem använda den. Det uttrycktes oro, dels för att tavlan är dyrbar och dels för att låta 

eleverna använda lärarens inloggning. Eleverna kan då komma åt känsligt material så som 

elevomdömen och åtgärdsprogram.  

 

Men vad gör vi för att få eleverna involverade i det här? Det är väldigt jobbigt om de ska hålla på 

och kalibrera varje gång när dom loggar in och loggar ut och såna grejer. Det tar fem minuter 

mellan varje. Vi hade bestämt att de skulle göra en presentation av sig själva de hade gjort 

PowerPoints där dom loggade in och loggade ut och det tog fem minuter mellan varje presentation 

(Lars). 
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Ovanstående problem uppstår när läraren inte vill låta eleverna använda sin inloggning eller 

när eleverna måste använda sin egen för att komma åt sitt material. Gruppen problematiserade 

även ett annat slags elevanvändande i sitt resonemang kring gemensam informationssökning 

på Internet. 

 

Lars: Jag kan bli lite irriterad frustrerad på en sån här person som är med i filmen och som är 

visionär och allting är bara positivt och det är fantastiskt att gå ut på nätet och jag kan känna att det 

är lite så att det ska framställas som om allting är bra. Det finns liksom inte. Det här med att 

använda Internet till exempel. Väldigt ofta hamnar man i en återvändsgränd när man är ute på 

nätet. Hur många träffar har man inte innan man måste… Vi har använt det tillsammans vid nåt 

tillfälle när vi skulle skriva ut någon blankett det här med svininfluensan och sökt när vi planerade 

skolresa. Så gick vi in på Internet och kollade Liseberg och såna grejer, så har vi använt den för att 

söka information och fakta om jag till exempel har en SO-lektion om första världskriget då vill jag 

vara påläst (Kent hummar) då går inte jag och söker hit och dit utan. 

Lena: Man kanske måste våga det lite mer… för eleverna sitter ju och gör det själva (Lars jaaa) 

och är helt blanka. 

Lars: Alltså dom tappar fokus. 

Kent: Ja, det gör dom… 

Lars: Ja, och det går snabbt, det ska hända saker hela tiden och det är därför det här är så himla 

bra… när jag har full kontroll på det här då händer det saker hela tiden, då bläddrar jag mellan 

bilderna och det kommer fram information och jag står och pratar till, det händer saker hela tiden. 

Men så fort man ska ut och söka och det inte händer nånting… ok, den här personen som söker till 

den som det vänder sig till, den personen den kan hålla fokus men resten 24 stycken schvips så är 

dom väck. 

 

Det poängterades i resonemanget vikten av att man som lärare är väl förberedd och har 

förarbetat informationssökningen så man inte hamnar helt galet eller att alla avvägar man kan 

hamna på tar för mycket tid. Hamnar man helt galet kan det verkligen bli hur galet som helst. 

  

Lärarna betonade vilka redovisningsmöjligheter elevernas användande erbjuder eleverna. De 

elever som är väldigt oroliga över att stå framför klassen och göra en presentation kan kanske 

erbjudas att filmas och som man sedan visar upp på tavlan. Det skulle då bli mer avslappnat 

för dessa elever. Det raljerades något över detta förslag:  

 

Kent: Eller så har man en webkamera och så låter man den som är skraj för att redovisa stå i ett 

annat klassrum(skratt)och så är de andra här inne. 

 Lena: Ja men varför inte, möjligheterna är ju oändliga. 
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Ytterligare ett bekymmer som lärarna ventilerade är om det är risk för att det blir stökigt i 

klassrummet om eleverna ska förflytta sig fram till tavlan. De gånger eleverna har haft 

tillgång till tavlan är när de har gjort en presentation. Det finns ett undantag till detta och det 

står en pre-aktiv användare för. Han är den enda i gruppen som har låtit eleverna använda 

tavlan i undervisningen utan att det har varit för redovisning/presentation. Anledningen till 

varför han gjorde det menade han var för att få eleverna att testa den interaktiva pennan. 

 

Resultatet ur ett socio-kulturellt perspektiv 

Ur ett socio-kulturellt perspektiv är människan beroende av artefakter. Det utmärkande för 

artefakter är att de är tillverkade av människor som utformat dem för ett speciellt syfte (Säljö, 

2010). Analysen i föreliggande studie visar på det behov som Säljö (2010) redogör för i ett 

allmänt resonemang om artefakter. Detta behov hos lärarna innebär att de tillsammans vill 

finna de kunskaper som tillverkaren av artefakten besitter, och som man ska kunna 

tillgodogöra sig vid användningen. I föreliggande studie visar det sig i form av att lärarna 

uttrycker behov av att få ta del av ”goda exempel”. Lärarna ger uttryck för att tavlan erbjuder 

många pedagogiska möjligheter men man vet inte hur eller vilka. Människan försöker, enligt 

Säljö (2010), att aktivt ge föremålen vissa egenskaper och för att få fram dessa krävs det ofta 

många överväganden och omfattande kunskaper hos den som tillverkar artefakten. Kunskaper 

som användaren av redskapen kan tillgodogöra sig vid användningen. Analysen i denna studie 

visar på vikten av att användaren får ta del av tillverkarens kunskaper i ett användaravseende. 

Hur alla dessa egenskaper har kommit till vet användaren i allmänhet inte, vilket han/hon inte 

heller behöver veta (min kommentar) utan konstruktören och tillverkaren har lånat ut sin 

expertis till användaren. Genom att vi på detta sätt samspelar med artefakter tillgodogör vi oss 

delar av samhällets kollektiva erfarenheter. Med komplexa redskap lär vi oss ”se” omvärlden 

och vi lär oss delta i mer differentierade praktiker genom att göra oss förtrogna med kulturella 

redskap (Säljö, 2010). Den interaktiva skrivtavlan kan då betraktas som ett sådant kulturellt 

redskap beroende på användandet och som ett redskap för att individerna i klassrummet ska 

ges möjlighet att interagera med omvärlden. 

 

Analysen i föreliggande studie visar att en förutsättning för användandet är att lärarna ges tid 

och möjlighet till att finna nya användningsområden och nya funktioner. Säljö (2010) 

beskriver detta förvärvande av förtrogenhet i spiralform. Han menar att vårt lärande inleds 
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med en fas av nykontakt med det nya redskapet. I det här fallet den interaktiva skrivtavlan 

som plötsligt hängde i klassrummet. Den installerades och i en del fall, började användas. Den 

sågs som en resurs för vissa typer av aktiviteter (min anmärkning). Därefter beskriver Säljö 

(2010) en fas av mer intensiv användning där man lär sig hur redskapet fungerar. Vad kan 

man göra med den? Vilka användningsområden finns? Så småningom lär man sig 

uppmärksamma olika funktioner som man inte kände till från början. Man använder sig av 

erfarenheter från liknande redskap, i vårt fall datorer. Därefter infaller en fas där redskapet 

blir en naturlig del av verksamheten. Det normaliseras och ses som en integrerad del av en 

speciell praktik. Nu kan man även förklara för andra hur den fungerar. Man kan använda 

tavlan som ersättare till andra tekniska apparater på ett smidigt sätt, som storbilds-TV, som 

projektor, som förevisare av digitala presentationer etc. Detta, menar Säljö (2010) i sitt 

allmänna resonemang kring kulturella redskap, behöver inte betyda att man utforskat alla 

aspekter av redskapet. Man vet hur det kan användas i de praktiker där man brukar befinna 

sig, men det kan också finnas nya användningsområden som man ännu inte kommit i kontakt 

med.  

 

Av analysen i föreliggande studie framgår hur betydelsefull lärarens beredskap är för 

användandet. I analysen framkommer vikten av att se nyttan med verktyget om man i ett 

inledningsskede inte är direkt intresserad eller tycker det är roligt att arbeta med tavlan. En 

annan aspekt är att det finns individuella skillnader i hur olika personer behärskar redskapet. 

Detta framgår av analysen i skillnaden mellan pre-aktiva och post-aktiva användare. En del 

behöver arbeta längre och få mer stöd medan andra är självgående och lär sig användandet 

ganska snabbt. Detta kan enligt Säljö (2010) bero på olika saker som t ex motivation, tidigare 

erfarenheter, lärstilar och situationella faktorer. För en del kan det till och med betyda att de 

aldrig approprierar redskapet för det ligger helt enkelt för långt ifrån deras erfarenhetsvärld. 

Säljö (2010) menar att i de flest fall är det skillnaden i tid och stöd som är de viktigaste 

faktorerna. Efter en tid kommer redskapet också att bli en vardaglig del i arbetet och man tar 

det för givet. Säljö (2010) noterar att en viktig aspekt av approprieringen av ett kulturellt 

redskap är att övervinna motståndet vilket också resultat i denna studie visar. Motståndet till 

användandet beror helt enkelt på att man inte ser meningen med användandet av redskapet. 

 

Föreliggande studie visar på en önskan från lärarna om att använda varandra som medierande 

resurs och då i form av att lära av varandras erfarenheter. Lärarna uttryckte bland annat att det 

var viktigt att det fanns någon i ens närhet som ”kunde lite mer”. Enligt den kulturhistoriska 
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skolan och Lev Vygotskij finns en proximal utvecklingszon där man som lärande bör befinna 

sig för att kunna ta till sig kunskapen och göra den till sin egen. Det ultimata är att man 

befinner sig i en utveckling som ligger steget före men inte alltför långt före den lärandes 

nuvarande punkt i utvecklingen (Hwang och Nilsson, 2006). Den mer kompetente bör vägleda 

den mindre kompetente och resultatet pekar på vikten av att ha någon som är lite duktigare i 

närheten som stöd när ens egen kompetens inte räcker till. Individen själv är aktör och är med 

och skapar sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds. 

Utvecklingszonen är alltså den zon vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 

från en mer kompetent person (Säljö, 2010). Detta befäster vikten av att utbildningen på 

tekniken sker på rätt nivå så att den inte blir för abstrakt eller för avancerad. Den får heller 

inte ligga på för låg nivå så att den lärande blir understimulerad. Resultatet visar på vikten av 

att ha en ”fiffig kompis” i närheten som kan hjälpa till med förflyttningen från ”kan inte”-

stolen till ”kan stolen”, det vill säga att det jag kan idag tillsammans med någon mer kunnig 

kan jag själv imorgon (Strandberg, 2008). 

 

I den här studien efterlyste lärarna nya användningsområden för att undervisningen med IST 

ska komma mer elevernas lärande till godo. Även om undervisningsmetoden eventuellt ändras 

med stöd av en teknisk artefakt innebär det inte per automatik ett förändrat lärande. Även om 

resultatet inte visar exempel på ett förändrat eller ökat lärande så framgår av resultatet att 

motivationen anses öka med användandet av IST. En slutsats jag drar av det är att lärarna 

anser att om motivation och intresse finns för undervisningen så ökar förutsättningen för 

lärande. Säljö (2010) menar att det inte går att separera tänkandet och redskapet. Om kunskap 

är målet kan det finnas olika vägar dit. För att lösa en räkneuppgift kan en väg vara att räkna 

på fingrarna. En annan väg kan vara att ta hjälp av en teknisk artefakt; miniräknaren. Oavsett 

vilken väg man väljer blir svaret detsamma, bara man vet hur man ska tänka, och att man 

känner till begreppen. Lärandet förändras när artefakter utvecklas. Den moderna digitala 

tekniken och dess artefakter bygger på att gränserna mellan fysiska och intellektuella redskap 

blir oklara och ointressanta menar Säljö (2010). Ett mervärde enligt resultatet är att elever 

med skrivsvårigheter ska slippa skriva av från tavlan och kunna fokusera på lyssnandet. Då 

verkar artefakten som en kompensator för ett intellektuellt hinder och gränsen mellan det 

fysiska och det intellektuella suddas ut, vilket skulle kunna innebära att elevens lärande ökar 

med stöd av artefakten. 
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DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer metoden och resultatet att diskuteras i relation till annan forskning. 

 

Metoddiskussion 

Studien fokuserar på lärares beskrivningar av vilka förutsättningar som krävs för interaktiva 

skrivtavlor i det pedagogiska arbetet och där jag som forskare letar mönster som kan förklara 

såväl deras erfarenheter som den verklighet som omger dem. Dessa mönster skapade 

inledningsvis teman i analysarbetet. Ingångsläget i analysen var en identifikation av likheter 

och skillnader i användandet som lärarna beskrev. Därefter framträdde ett mönster av 

sambandet mellan dessa teman och vilka förutsättningar lärarna hade för användandet av IST. 

Utifrån vilka förutsättningar som beskrevs så resulterade analysen i uppdelningen av pre-

aktiva och post-aktiva användare. Så småningom utkristalliserades de tre teman som resultatet 

presenterats utifrån. Det var mellan dessa tre intresse-sfärer som samtalen kretsade kring och 

återkommande ventilerades i gruppen. 

 

Det kan finnas en risk för att lärarnas beskrivningar blev etnocentriska, det vill säga att mina 

egna erfarenheter av studieobjektet omedvetet lades på de andra aktörerna eller att mina 

förutsättningar fortplantades i gruppen (Wibeck, 2000). Jag har medvetet såväl under 

samtalen som under analysen ansträngt mig att mina egna värderingar varken skulle påverka 

lärarnas berättelser eller min tolkning av dessa berättelser. Även om medvetenheten har 

funnits där har jag givetvis inte kunnat kontrollera det omedvetna. Risk föreligger också att 

gruppmedlemmarna kan ha påverkat varandra i samtalen. Å andra sidan var det syftet med 

samtalen; att påverkas, och lära, av de andra i samtalet. Man lyssnar och tar in vad som sägs, 

värderar detta, håller med eller tycker emot, omvärderar vad som sägs, uttrycker egna 

erfarenheter, lyssnar och tar in vad som sägs och så vidare.  

 

Valet av datainsamlingsmetod betraktar jag som lämpligt just för att det är en 

aktionsforskningsstudie. Det var viktigt att aktörerna i gruppen i hög grad fick styra innehållet 

eftersom det var deras utvecklingsarbete. Stor plats skulle ges till deltagarnas intressen, vilket 

också blev fallet. Det var också viktigt att samtalen var på gruppnivå och inte individuella 

intervjuer så att aktörerna hade möjlighet att lära av varandra.  
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En svaghet i studien är den begränsade empirin. Därför var det nödvändigt att använda alla 

samtal i sin helhet i analysarbetet. Samtalen bandades och transkriberades. Då jag har befunnit 

mig på skolan under arbetet med studien har jag haft möjlighet att låta lärarna ta del av mina 

analyser. För övrigt hade en metodtriangulering varit önskvärd. Det vill säga att 

datamaterialet inte enbart skulle bestå av bandade fokusgruppsamtal utan kompletterats med 

ytterligare en metod som till exempel observationer eller djupintervjuer, detta för ett bredare 

dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen. Risken med att använda sig av samma 

aktörer är att det skapats en ”forskningströtthet” hos dem (Repstad, 1999). Dessutom menar 

Repstad (1999) att tid må vara trivialt men kan vara en avgörande begränsning för val av 

metod. Det visade sig i den här studien. Observation som kompletterande metod valdes bort 

eftersom ingen av aktörerna använde studieobjektet, tavlan, vid tidpunkten för eventuella 

observationer. Så här i efterhand kan konstateras att observationerna skulle ha gjorts parallellt 

med fokusgruppssamtalen för att vara genomförbara. Min förfrågan om observationer inföll i 

slutet av vårterminen då lärarna hade planerat annat lektionsinnehåll än arbete med IST. 

 

Resultatdiskussion 

 

Lärares kompetens som förutsättning för arbetet med IST 

En tydlig aspekt som framkom i föreliggande studie var att behovet av utbildning såg väldigt 

olika ut beroende på vilken förförståelse av datorer användaren har. Detta på grund av att 

tavlan som ny artefakt är i stark symbios med datorn som ”gammal” artefakt. En bristande 

förförståelse för den ”gamla” artefakten kan hindra utvecklingsarbetet med den nya. Att den 

enskilde lärarens kompetens påverkar hur utbildningen bör se ut överensstämmer med Lloyd 

och McRobbie (2005) och Ganalouli (2004). Resultatet visar på att lärarens kunskaper om 

tekniken och vetskap om hur tavlan kan användas är avgörande för huruvida användandet blir 

framgångsrikt eller inte. Resultatet i föreliggande studie tyder på att de allmänna kunskaperna 

i datahantering hos lärarna kanske inte alltid når upp till en tillräckligt hög nivå för att de ska 

kunna använda tavlorna på ett önskvärt sätt. Kanske skulle en inventering av personalens 

datakompetens ha genomförts. Eventuellt behövs initieringen av interaktiva skrivtavlor 

föregås av en allmän grundkurs i data. Detta kan jämföras med Christensen m.fl. (2010) som 

beskriver i sin studie att följden av initieringen av IST blev att man fick backa bandet och 

erbjuda personalen en allmän grundkurs i data om tre tillfällen á två timmar som innehöll 

filhantering, säkerhet och resurser som kan användas på Internet.  
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Ett av skolledningens syfte med investeringen av IST var att tavlorna skulle öka personalens 

IT-kompetens. Ungefär vid samma tidpunkt som installationen av tavlorna erbjöds lärarna en 

PIM-utbildning
10

. Det är inte känt för mig hur många eller vilka lärare i studien som vid 

tidpunkten för aktionen genomförde utbildningen. Det är därför oklart huruvida denna PIM-

utbildning har påverkat beredskapen hos användarna i studien. Det är däremot klart att 

användarnas beredskap i hög grad påverkade deras förmåga att ta till sig utbildningen.  

 

Ett framträdande mönster i resultatet var att brist på trygghet och självförtroende försenade 

användandet av IST och begreppet post-aktiv skapades för dessa användare. Begreppet 

symboliserar någon som avvaktade mer utbildning eller mer tid och fler tillfällen till träning. 

Motsatsen benämnde jag pre-aktiv användare och kännetecknar en användare som snabbt kom 

igång att använda IST i undervisningen och som kände sig trygg med tekniken bland annat på 

grund av tidigare erfarenheter av arbete med datorer. Den pre-aktiva användaren besitter en 

helt annan trygghet i klassrummet när man har förtrogenhet med artefakten. Ju oroligare man 

är för att tekniken ska falera på grund av handhavandefel desto mer sannolikt är det att den 

gör det. Man har inte beredskapen att ta sig runt felspår och hitta tillbaka till rätt väg.  

 

Post-aktiva lärare i studien uttryckte just en osäkerhet kring användandet beroende på att de 

var osäkra i användandet av datorer. Av resultatet framgår inte att enbart utbildning är en 

förutsättning för användandet. Resultatet visar på ett ännu större behov av att träna själv som 

lärare vilket sammanfaller med bland annat Christiansens studie (2010). Det gällde framför 

allt de pre-aktiva användarna. Resultatet pekar på att den kompetens som fanns hos pre-aktiva 

användare om datorer kunde appliceras på arbetet med den interaktiva skrivtavlan. Å andra 

sidan kunde denna förkunskap hindra dessa användare från att utveckla arbetet med den nya 

mjukvaran som följde med tavlan. Pre-aktiva användare i min studie har genom sina tidigare 

erfarenheter hittat andra framgångsrika sätt att producera digitalt material. Av resultatet 

framgår att om PowerPoint fungerade utmärkt fann man ingen anledning att försöka sig på 

                                                 
10 PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på Internet, 

studiecirkel och hjälp i vardagen. PIM är en enhet till Skolverket som satsar på en webbaserad utbildning inom 

datahantering för lärare, som i och med kommunens avtal blir ålagda att genomgå denna utbildning som en 

anpassning till de krav som ställs på digital kompetens hos dagens lärare.  
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LynX istället och särskilt inte om LynX  krånglade. Om man däremot aldrig använt sig av 

PowerPoint fanns större benägenhet att prova på LynX. Att de pre-aktiva användarna hade 

god kompetens i andra program kunde enligt resultatet hindra deras vilja att utveckla arbetet 

med programmet som kommer med tavlan.  

 

Resultatet i studien uppvisar likheter med annan tidigare forskning. Såväl denna studie som 

andra (Davidsson och Frendberg, 2006; Hansson, 2007; Miller och Glover, 2007; Thomas och 

Schmid, 2010)  lyfter fram ett stort behov av utbildning även om utbildning inte är nog för att 

användarna ska känna tillräcklig beredskap för att använda tavlan. Denna tidigare forskning 

(se ovan) visar även på ett behov av ämnesadekvat fortbildning vilket inte framträder i 

föreliggande studies resultat. Resultatet visar på ett skiftande behov av utbildning beroende på 

om man var en pre-aktiv eller en post-aktiv användare. Hedlin (2010) konstaterar i sin rapport 

att vid en satsning på interaktiva skrivtavlor i undervisningen behöver det finnas tid för 

vidareutbildning av den pedagogiska personalen. Utbildningen bör påbörjas gemensamt men 

anpassas sedan utefter de olika förkunskaper och behov som lärare har. För att introduktionen 

ska bli lyckad behöver den vara långsiktig och ge möjlighet för lärare att utveckla den egna 

färdigheten i användningen av interaktiva skrivtavlor. 

 

Ett annat framträdande mönster i resultatet var behovet av gemensamt arbete med tavlan. Det 

efterlystes en spridning av goda exempel. Detta beskriver även Moss m.fl. (2007) vara den 

mest efterfrågade formen av träning. Även om resultatet i den här studien inte visar ett behov 

av ämnesadekvat erfarenhetsutbyte så talar tidigare forskning (Davidsson och Frendberg, 

2006; Higgins m.fl. 2008; Miller och Glover, 2007;  Smith m.fl. 2006) för att 

utvecklingsarbetet med tavlorna bör genomföras i ämnesgrupper i stället för att, som i det här 

utvecklingsarbetet, ske med lärare med olika ämneskompetens. Förmodligen är det så att man 

har mer nytta av att utbyta ämnesadekvata erfarenheter i arbetet med IST vilket bekräftas av 

Moss m.fl. (2007) där analysen visar att lärarna föredrar ämnesbaserad fortbildning som är 

direkt överförbar till deras egen praktik.  

 

Lärarna i den här studien var ambivalenta till hur utbildningen skulle gå till för att vara riktigt 

effektiv precis som Moss m.fl. (2007) resultat visar. Moss menar att det är viktigare att få 

utbildning av en god pedagog som använder tavlan i sitt dagliga arbete och som kan prata ur 

egen erfarenhet, än att det är en person som är expert på tekniken men inte har erfarenhet av 

att hantera den tillsammans med klassen eller har kännedom om styrdokumenten. Av 
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resultatet i föreliggande studie framgår att det finns behov av både och. Det behövs såväl 

teknisk utbildning som pedagogiska influenser från andra användare. Resultatet visar ett 

behov av fortsatt fortbildning och då framför allt en spridning av goda exempel efter det att 

introduktionspassen från leverantören var avklarade. 

 

Resultatet pekar på att intresset hos den enskilde läraren för tekniken är en förutsättning för 

hur användandet kommer att bli. Av resultatet framgår att det inte bara är lärarnas kompetens 

som är en framgångsfaktor i användandet. Precis som Thomas och Schmid (2010) beskriver 

visar den här studien att den enskilde lärarens motivation och intresse är avgörande för hur 

framgångsrikt användandet blir. Ljung-Djärf (2002) konstaterar att ett såväl begränsat intresse 

som en starkt begränsad datorerfarenhet naturligtvis är betydelsefullt för användandet. Även 

om Ljung-Djärfs studie handlar om datoranvändandet tillsammans med yngre barn skiljer inte 

förutsättningarna sig åt om arbetet sker tillsammans med lite äldre barn/ungdomar som var 

fallet i min studie. Detta kan bero på att alla barn och ungdomar idag är uppväxta med datorer 

och har en digital kompetens som dagens vuxna inte alltid besitter. Denna digitala kompetens 

måste erövras av de vuxna och kommer inte per automatik. I föreliggande studie visas detta 

tydligt i och med att de lärare som är framåt i användandet är intresserade och har 

datorerfarenhet. Intresset för själva tekniken hos läraren var avgörande för hur man tog till sig 

utbildningen och utvecklade användandet. All ny kunskap ansågs lättare att ta till sig om man 

tyckte det var roligt, spännande och intressant, vilket i och för sig inte är förvånande. 

 

Fungerande teknik som förutsättning för arbetet med IST 

Resultatet visar vidare att en fungerande teknik är en förutsättning för arbetet med tavlan. Det 

bekräftas av Christiansen m.fl. (2010) som menar att lärare kände sig begränsade i sitt 

användande av att de inte visste hur tekniken ska nyttjas. När tekniken inte fungerar blir både 

lärare och elever frustrerade och lektionen uppfattas som mer sårbar när den bygger på en 

teknik som läraren inte behärskar fullt ut. Eleverna upplever att lärarna blir stressade av de 

inte behärskar tekniken när tekniken inte fungerar som den ska (Christiansen m.fl. 2010). En 

slutsats av resultatet i studien är att det vid installationen är ytterst viktigt att leverantören 

sörjer för att allting verkligen fungerar. Det bör även finnas support på arbetsplatsen när det 

krånglar. Christiansen m.fl. (2010) menar att medan lärarna kämpar med att lära sig tekniken 

som digitala invandrare, så kallade digital immigrants, är våra elever digitalt infödda, så 

kallade digital natives, och tekniken är en naturlig del i deras vardag. De saknar den respekt 
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för tekniken som hämmar många lärare. Denna respekt för tekniken visar sig i denna studies 

resultat hos de post-aktiva användarna. Det kräver en flexibilitet hos läraren att hitta 

alternativa vägar när vägen till undervisning via tavlan är svårframkomlig. Denna flexibilitet 

saknar den post-aktiva användaren som inte har någon beredskap när det inte fungerar. 

Resultatet pekar på att har det då krånglat ett par gånger ger man upp med att försöka. 

Undervisningstiden med eleverna är begränsad och viktig lektionstid får inte gå till spillo för 

att få tekniken att fungera. Å andra sidan är en slutsats jag drar av resultatet att man lär sig 

genom att misslyckas och att tekniken är oberäknelig. Vi kan inte ta för givet att det alltid ska 

fungera. Det är avgörande att man vågar försöka.  

 

De pedagogiska vinster som framkommer i denna studie stämmer väl överens med de fördelar 

som Christiansen m.fl. (2010) också beskriver. Det ses som en positiv möjlighet för elever 

med läs- och skrivsvårigheter att fokusera på det som sägs under lektionen i stället för att föra 

anteckningar underlättar för elevernas inlärning. Dessutom kan elever som varit frånvarande 

ta del av anteckningar från lektionen digitalt via t ex mail. Ett mervärde som framkommer i 

föreliggande studie men som tidigare forskning (Christiansen m.fl. 2010; Thomas och 

Schmid, 2010) inte redogör för är möjligheten att göra föräldrarna delaktiga i undervisningen. 

Läxor och andra uppgifter kan spridas digitalt.   

 

Resultatet visar att lärarna är enade om att elevernas motivation påverkas positivt av tavlan. 

Det motsägs dock av Moss m.fl. (2007) som menar att motivationsfaktorn är kortvarig och 

helt klart övergående. Å andra sidan påstår de Almeida Soares (2010) att motivationsfaktorn 

är den största anledningen till ett IST-användande ur ett elevperspektiv. Det största mervärdet 

hos tavlan är elevernas ökade motivation och möjligheten att göra lektionerna mer 

underhållande. Hur som helst så visar resultatet i den här studien att motivationen och 

fokuseringen hos eleverna ökade när tavlan användes. Även om den bara användes till något 

kortare inslag. Detta skulle dock kunna bero på att studien genomfördes under ett 

initeringsskede och fortfarande var ett nytt inslag för eleverna. Om studien skulle genomföras 

idag är det möjligt att resultatet skulle visa något annat. 

 

 

Elevdelaktighet som förutsättning för arbetet med IST  

Resultatet gör gällande att den önskan om att få eleverna mer delaktiga i arbetet med tavlan 
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som lärarna i studien beskriver, kan bero på en insikt om vikten av att få eleverna att bli vana 

vid tavlan och att de får använda den regelbundet. Kennewall (2001) påstår att det är helt 

nödvändigt och det enda sättet att få till ett effektivt arbete med verktyget IST.  En slutsats jag 

drar av föreliggande studies resultat är att det finns en önskan hos lärarna om att få eleverna 

mer delaktiga men att man inte vet hur.  

 

Vad gäller det gemensamma användandet av Internet framgår av resultatet en viss 

tveksamhet. Detta påminner om Goodisons analys (2002) som visar på att det finns en oro för 

att tappa kontrollen i internetanvändandet tillsammans med eleverna och det framträder en 

otrygghet när man som lärare inte vet i vilken riktning undervisningen hamnar. Eftersom man 

då inte kan förutspå vart man kommer att hamna krävs det att läraren är flexibel och kan 

acceptera att lektionen kan ta en annan vändning. Detta framgår även av resultatet i denna 

studie och det framhävs att det är svårt att få klassen att hålla fokus när man hamnar på 

avvägar. Ljung-Djärf (2002) identifierar risken med att låta eleverna använda tekniken för att 

det då kan hända saker som pedagogen inte kan reda ut.  Detta finns det exempel på i 

resultatet när en lärare beskriver förutsättningen för elevanvändande då en elev gick in och 

ändrade inställningar och språk på tavlan. Vet då läraren inte hur man gör för att ändra 

tillbaka och eleven inte är behjälplig kan det bli bekymmer. För att få till ett elevanvändande 

behöver ändå lärarna ”lita på” eleverna. Tavlorna är, enligt leverantören
11

 tillverkade för att 

tåla ett barns hantering och dessutom har de lång garantitid. Lärarna i studien uttryckte att de 

medvetet begränsar elevernas tillgång till tavlan bland annat på grund av tavlans pris, ”det här 

är dyra grejer”. Då föreligger risk för att tavlan blir lärarens ”leksak”.  

 

PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Denna studie pekar på vissa avgörande förutsättningar som påverkar villkoren och kvaliteten i 

användandet av interaktiva skrivtavlor. Dessa förutsättningar framstår vara lärarens förståelse 

av tekniken samt villkoren och förståelsen för användandet. Ett kollektivt lärande, att man lär 

av och tillsammans med andra, ses som en nödvändighet för ett framgångsrikt användande. 

Avsaknad av detta skulle innebära att samarbete mellan lärare och en spridning av goda 

exempel blir ett individuellt ansvar. Studien synliggör vikten av att även göra eleverna aktiva i 

arbetet med tavlan men även här ankommer det på den enskilda läraren att utveckla metoder 

för detta.  

                                                 
11

 http://www.lekolar.se/templates/Page.aspx?id=984 



 57 

 

Resultatet visar på ett stort behov av att träna själv med penna och mjukvara för att få igång 

det pedagogiska arbetet i enlighet med den gamla devisen ”Learning by doing” som myntades 

av Dewey vilket innebär att lära genom att göra kopplat till den situation man befinner sig i. 

En slutsats av studiens resultat om lärarnas förutsättningar för användandet är att tid måste 

öronmärkas av ledningen till träning om man vill få till ett konstruktivt användande. 

Lärarvardagen och andra projekt som pockar på uppmärksamhet tenderar annars att äta upp 

den tid som skulle kunna användas till träning.  

 

Jag har i arbetet med denna studie kommit till insikt om att användarbehovet ser olika ut 

beroende på vilket ämne läraren undervisar i. Jag skulle därför ha tänkt annorlunda i 

sammansättandet av fokusgruppen idag. Jag inser nu att utvecklingsarbetet sker som mest 

framgångsrikt i ämnesgruppen vilket också bekräftas av flera studier, bland annat Moss m.fl. 

(2007). Olika förutsättningar och användningsområden beskrivs beroende av vilket ämne man 

undervisar i. Utbytet av erfarenheter blir inte lika fruktbart när det finns olika 

ämneskompetenser i gruppen. Om däremot goda exempel delas i en grupp med samma 

undervisningsämne blir det förmodligen tydligare för läraren att applicera det goda exemplet 

på den egna undervisningen.  

 

Det kan finnas en diskurs mellan den tekniska utbildningen och den pedagogiska. Vanligt 

förekommande är att utbildning på själva tekniken ges av leverantören i samband med 

installationen i form av introduktionspass. Denna utbildningsperson är expert på tekniken men 

han/hon är ofta inte pedagog. I praktiken ser det ut som så att leverantören tar hand om 

installationen och den tekniska introduktionen men sedan är det upp till lärarna att komma 

fram till hur den ska användas. Utbildaren som kommer från leverantören skulle behöva 

ackompanjeras av en ”lärarexpert” som kan visa på pedagogiska fördelar med IST. Men vem 

denne lärarexpert skulle kunna vara är komplext. Moss m.fl. (2007) citerar en lärare som 

beskriver det komplexa i det hela. Det skulle alltså behöva vara en lärare som både arbetar 

som undervisande lärare i skolan och utvecklar arbetet med IST i sin egen praktik, och som 

även arbetar med att utbilda andra användare. Denne lärare ska då dessutom kunna täcka 

samtliga ämnen. Nej, det faller kanske på sin orimlighet. Möjligheten kan finnas inom 

lärarutbildningen. Att undervisa med stöd av interaktiva skrivtavlor bör vara ett självklart 

inslag för en lärarstudent. I takt med att priserna på interaktiva skrivtavlor sjunker kommer 

troligen antalet skrivtavlor på våra skolor att öka. Som nyexaminerad lärare bör du ha 
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beredskap för hur du använder IST i din undervisning. Under ämnesdelen i lärarutbildningen 

borde en praktiker, det vill säga en verksam lärare som utvecklat användandet av IST i sin 

undervisning, delge lärarstudenterna goda exempel. Att det bör ske inom ämnesutbildningen 

beror på att användningsområden inom olika ämnen skiftar. En matematiklärare hittar andra 

områden än vad en engelsklärare gör och vice versa. Man kan inte heller inom 

lärarutbildningen förlita sig på att studenterna under sin verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) får möjlighet att skaffa sig denna erfarenhet. Tillgången till (eller antalet) tavlor ser så 

olika ut på våra skolor. Även om tavlorna finns på VFU-skolan är det ju inte säkert att 

studentens handledare använder sig av en. 

 

Att lärarna blir ålagda att skaffa sig grundläggande IKT-kompetens kan också vara en 

anpassning till nya lärarutbildningens krav på att lärarstudenterna ska ”visa förmåga att säkert 

och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta 

betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna” (SFS 2010:541: 5; 7; 10; 14). 

En annan anledning kan vara för att uppfylla nya läroplanens mål att eleverna ”kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande”(Lgr 11:11) – vilket förutsätter att lärarna kan hantera detta.  

 

Resultatet visar att det icke-ändamålsenliga användandet som lärarna upplevde på den 

studerade skolan inte är unikt. Forskarvärlden är överens om att det är så initieringen och 

implementeringen av den tekniska artefakten IST fungerar. Den börjar användas som 

presentationsverktyg och som motivationshöjare för eleverna och först efter tidigast två år kan 

man se att den börjar användas på ett sätt som skulle kunna förändra pedagogiken. Men det 

kräver tid och träning samt ett erfarenhetsutbyte lärare i mellan, såväl inom skolan som 

mellan skolor.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Aktionen i studien genomfördes under vårterminen 2010 och avslutades i juni samma år. 

Under höstterminen 2010 valde skolledningen att fortsätta aktionen i form av en 

”styrkegrupp: Interaktiv skrivtavla.” Denna grupp fördubblades i storlek och jag ingick i 

gruppen. Under höstterminen uteblev många från träffarna . Man hade uppdrag i andra 

styrkegrupper eller prioriterade andra arbetsuppgifter. Vid terminsstarten vårterminen 2011 

hade gruppen ett stort manfall. Gruppen kom då att bestå av sex personer men även under 
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denna termin var närvaron på träffarna låg. Styrkegruppen konkurrerade med andra 

utvecklingsarbeten och inför läsåret 2011/2012 finns därför inte gruppen längre. Detta är 

olyckligt, då bland annat Blossing (2008) menar att under implementeringsfasen är det viktigt 

att byta erfarenheter om hur det fungerar i praktiken och inte släppa uppmärksamheten på 

arbetet till förmån för andra projekt. Det visade sig alltså vara svårt. Blossing (2008) påpekar 

att man i det här skedet måste vara uthållig och hålla i arbetet i ungefär tre till fem år för att nå 

fram till en institutionalisering. Detta utvecklingsarbete på skolan fortsätter nu på individnivå 

då i nuläget varken fokusgruppen eller styrkegruppen fortsätter sitt arbete vilket då beror på 

konkurrens av andra projekt. Vi står till exempel inför en organisationsförändring samt en ny 

läroplan med allt vad det innebär. Den fjärde fasen (Blossing, 2008) som handlar om 

spridning av förbättringsarbetet väntar på att komma till stånd. De skolor som går in i ett 

digitalt utvecklingsarbete skulle kunna dra nytta av våra erfarenheter. Visserligen behöver 

artefakten erövras av den enskilda pedagogen men de villkor och förutsättningar lärarna i den 

här studien beskriver kan vara överförbara till andra skolor. Det är viktigt att det sker en 

spridning av goda exempel, såväl inom skolan som mellan skolor, vilket tål att upprepas. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 

 

Jenny Wiberg Magisterprogrammet aktionslära 

 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Det betyder att forskaren 
skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att det har 
rätt att avbryta sin medverkan. I förhandsinformationen skall ingå den 
projektansvariges namn och institutionsanknytning. Undersökningens 
syfte skall anges och metodbeskrivning (i stora drag). Det skall framgå 
att uppgifterna som insamlas endast används för forskning. Önskvärt är 
att man lämnar uppgift om var resultaten kommer att 
publiceras/redovisas (samt ev. finansiering). Sådan information skall ges 
muntligt eller skriftligt innan insamlingen av uppgifter påbörjas.  

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. Det betyder att forskaren skall inhämta 
uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (om de 
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 
karaktär). Denna regel är liksom i den tidigare beroende av 
undersökningens karaktär med avseende på undersökningsdeltagarnas 
aktivitet. I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke 
alltid inhämtas. I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av 
privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare 
för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, 
lärare). Särskild försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga. De 
som medverkar skall ha rätt att kunna avbryta sin medverkan. En vanlig 
form för utträde är s.k. anonymisering, där alla möjligheter till 
identifikation undanröjs. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I 
synnerhet gäller detta etiskt känsliga uppgifter. Denna regel gäller inte 
generellt, vid t.ex. personhistoriska studier kan privata uppgifter ingå. Då 
bör samråd ske med berörda personer före publicering.  

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade omenskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (och inte för t.ex. kommersiellt syfte) 

Jag har tagit del av ovanstående information: ____________________________________ 

 

Syfte: Ett 

utvecklingsarbete där vi 

tillsammans genomför 

en aktion som ska 

resultera i en 

magisteruppsats.Deltaga

ndet är frivilligt och 

man kan när som helst 

avbryta sin 

medverkan.Vi kommer 

att ha gruppsamtal där vi 

utbyter erfarenheter och 

lär av varandra. Alla 

träffar kommer att 

bandas för att 

transkriberas och sedan 

förstöras. 


