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Sammanfattning  
Att integrera IKT-verktyg i skolans verksamhet, och då specifikt interaktiva skrivtavlor, har blivit en allt 
vanligare företeelse för att främja elevers digitala kompetens. En kommun som har gjort en storskalig 
satsning på att integrera dessa interaktiva skrivtavlor är Linköpings och i dagsläget är varje klassrum i 
samtliga av deras grundskolor utrustade med en. Denna studie syftar till att ge en inblick i hur den satsningen 
har påverkat undervisningen ur ett lärarperspektiv, och då specifikt lärare i de naturvetenskapligt orienterande 
ämnena. 
 
Genom semistrukturerade intervjuer ämnar studien att sammanställa de förhållningssätt och erfarenheter 
lärare ger uttryck för gentemot de interaktiva skrivtavlorna. Studien avser att ge en uppfattning om vad lärare 
anser som betydelsefulla faktorer då en skola genomgår en satsning på interaktiva skrivtavlor i 
utbildningssyfte. Fokus ligger på begreppen möjligheter, svårigheter samt kunskaper och andra faktorer. 
 
Resultaten av denna studie visar att lärarna upplever de interaktiva skrivtavlorna som ett verktyg med 
potential till att ge positiva effekter i undervisningen, och på flera sätt också har det. Att de interaktiva 
skrivtavlorna möjliggör projektorfunktion och internetuppkoppling på ett snabbt och smidigt sätt är en av de 
största fördelarna som lärarna i denna studie ger uttryck för. Däremot framkommer även svårigheter med 
verktyget, och flera av dem är sådana hinder att användningen på ett eller annat sätt begränsas. De hinder 
som tydligast framträder är tekniska svårigheter, både vad gäller support, mjuk- och hårdvara, fortbildning 
samt tid. Att lärarna i studien önskar stöttning i sitt arbete med att bekanta sig med verktyget och involvera 
det i undervisningen är tydligt. 
 
Utifrån lärarnas berättelser föreslår studien att ge ökade möjligheter till tid och fortbildning, utveckla den 
tekniska supporten och öka lärarnas möjligheter till kollegiala samtal för att minska dessa svårigheter och den 
känsla av oro som de skapar för att utöka användningen och verktygets effekter. Lokala strategier, och deras 
förankring i verksamheten, har också visats ha en mycket betydande roll i detta, då de kan verka stöttande 
och styrande i och med ett uttalat syfte, mål och tillvägagångssätt. 
 
Att skolornas användning av IKT-verktyg behöver stöttas har även påpekats utifrån av bland annat 
Skolverket, och det senaste förslaget är att Sverige utarbetar en nationell IT-strategi. Studiens resultat visar 
på att detta förslag har potential att ge goda effekter på undervisningen. 
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Inledning 
I oktober 2013 lade Sveriges riksdag fram en motion som framhåller vikten av att Sverige 
utarbetar en nationell IT-strategi i skolan. Den pekar på betydelsen av att dagens elever 
besitter digital kompetens och att den svenska skolan främjar detta på bästa sätt (Sveriges 
riksdag, 2013). Att motionen tilldelar digital kompetens en sådan betydelse hänvisas till de 
åtta nyckelkompetenser som Europeiska kommissionen listat och som de ser som nödvändiga 
för ett livslångt lärande som medborgare i EU (Europeiska gemenskaperna, 2007). Motionen 
konstaterar det faktum att Sverige ligger efter i utvecklingen att använda sig av digitala 
hjälpmedel i skolans utbildning och därför föreslås just att en nationell strategi för IT i skolan 
ska utvecklas (Sveriges riksdag, 2013). 
 
Kommuner och enskilda skolor har tidigare på olika sätt redan använt sig utav digitala 
hjälpmedel i undervisningen (Skolverket, 2009a). Därför var flera svenska skolor redan 
kapabla till att anamma Europeiska kommissionens riktlinjer som utkom 2007, men man ser 
att riktlinjerna fått ökade effekter då flertalet skolor ytterligare satsade på digitala hjälpmedel i 
sin verksamhet. Det märks bland annat i de begrepp som de följande åren dök upp mer 
frekvent inom skolans värld, bland annat begrepp såsom IKT-pedagogik och IKT-pedagoger. 
Där IKT i skolans verksamhet ofta används för datorstödd undervisning (NE, 2013b). Denna 
riktning gentemot digitalt fokus i utbildningssyfte som riksdagens motion pekar ut är i 
skolorna alltså inget nytt, men man skulle kunna tolka det som att i och med motionen, och 
förslaget om en nationell IT-strategi, fastställs vikten av den ytterligare.  
 
Ett IKT-verktyg som flera kommuner eller skolor valt att satsa på i och med denna önskvärda 
digitala riktning är att integrera interaktiva skrivtavlor, IST, i skolornas verksamhet. IST är ett 
verktyg som består av olika tekniska instrument såsom projektor, dator och ibland pekkänslig 
skärm förenat i ett (Moss et al, 2007). I Linköping, som denna studie studerar specifikt, 
startades under höstterminen 2011 en utrustning av kommunens alla grundskolors klassrum 
med en IST (pers. kommunikation, Magnus Vahlberg).  
 
Att Europeiska kommissionens nyckelkompetenser speglas i utbildningsväsendet är inte 
konstigt eftersom skolans uppdrag och ansvar är betydande vad gäller att fostra 
samhällsmedborgare och därför är det också naturligt att denna satsning inte är specifik för 
just Sverige. Flera föregångsländer finns, den allra viktigaste av dem är kanske Storbritannien 
som startade denna utveckling lite försiktigt redan år 2000 (Moss et al., 2007; Wood & 
Ashfield, 2008). Sedan dess har den brittiska regeringen gjort en stor, och kostsam, satsning 
på att utrusta de brittiska skolorna med interaktiva skrivtavlor och 2011 var ungefär 70 % av 
deras klassrum utrustade med en IST (Betcher, Lee & Blomberg, 2011; Wood & Ashfield, 
2008). Följden av detta är att även en stor del av studierna kring användandet av de 
interaktiva skrivtavlorna i utbildningssyfte också är utförda på brittiska skolor och på deras 
modeller. De svenska undersökningarna kan inte på långa vägar sägas ha samma omfattning.  
 
En litteraturöversikt, som därför till stor del grundar sig på brittisk forskning, visade på flera 
faktorer som lärare anser vara betydande då interaktiva skrivtavlor implementeras i skolan. 
Där framkom bland annat vikten av lärares tekniska kompetens och tillgänglig tid för 
reflektion kring användandet, men också tid till att bekanta sig med verktyget och utveckla 
sitt material både enskilt och kollegialt (Arwidsson & Säberg, 2013). 
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Eftersom studier som fokuserar på den interaktiva skrivtavlans effekter i svenska klassrum är 
mycket få finns ett intresse att se ifall dessa faktorer återkommer även då IST implementerats 
i ett svenskt sammanhang. En överblickande bild av enskilda kommuners och lärares 
situationer i Sverige önskas bland annat av Stiftelsen DIU (datorn i utbildningen) eftersom det 
möjliggör jämförelser för att kunna utveckla användningen av de interaktiva skrivtavlorna 
(Stiftelsen DIU, 2010).  
 
Detta examensarbete syftar därför till att studera ett fall av svenska förhållanden, Linköpings 
grundskolelärares förhållanden till IST i deras yrkesvardag, och eftersom arbetet sker inom 
ramen för naturkunskap avser arbetet lärare i de naturvetenskapligt orienterande ämnena. 
 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur Linköpings kommuns satsning på 
interaktiva skrivtavlor påverkat undervisningen ur ett lärarperspektiv och hur lärarna anser att 
användningen ytterligare kan utvecklas. Detta arbete avser att ge en inblick i hur lärare i 
naturvetenskapligt orienterande (NO) ämnen upplever IST som verktyg i deras yrkesvardag, 
vad de anser som viktiga eller lämpliga kunskaper att besitta för att interaktiva skrivtavlor ska 
kunna användas av dem i deras arbete, samt få en uppfattning om vilka faktorer som är av 
betydelse för dem när en skola genomgår en satsning på IST.  
 
 
Utifrån detta övergripande syfte följer de specifika frågeställningarna: 
 

• Vilka möjligheter, eller potential, upplever lärarna att ett IST-användande har i deras 
yrkesvardag och vilka svårigheter, eller barriärer, upplever de med användandet? 

 
• Vilka kunskaper och andra faktorer anser lärarna ha störst betydelse för att stödja 

användningen av interaktiva skrivtavlor i deras undervisning, och hur upplever lärarna 
att dessa kan stärkas och utvecklas? 
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Metod 
För att besvara de frågeställningar som studien bygger på har intervjuer valts som metod och 
valet grundar sig främst på två argument. Det första är att studiens huvudfrågor inte är 
specifika för ett visst skeende eller en viss procedur, vilket utesluter enkät (Bryman, 2002). 
Det andra argumentet är att det grundar sig på en önskan om att söka efter informanternas 
egna fria associationer och upplevelser. Sådana relativt öppna frågor kan generera svar som 
behöver klargöras eller uppföljas för att kunna användas och bearbetas. Intervju som metod 
erbjuder det, men den möjligheten finns inte på samma sätt vid en enkät-undersökning.  
 
Intervjuerna klassas som semistrukturerade eftersom de, trots relativt öppna frågor, har ett 
tydligt fokus för att kunna jämföra och finna mönster i bearbetningen av studiens 
frågeställningar. Eftersom intervjuerna fokuserar på informanternas egna uppfattningar som 
sedan tolkas kommer de att behandlas kvalitativt (Bryman, 2002).  
 
Redovisningen av metoden för denna studie följer den figur som återfinns i Brymans 
Samhällsvetenskapliga metoder (2002, s.252) och som beskriver vad författaren anser som de 
viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning.  
 

Steg 1. Frågeställningar  

Studiens första frågeställning är en övergripande fråga om möjligheter och svårigheter där 
även lärares mål med användningen indirekt framkommer. Den andra följer upp detta med att 
undersöka önskad kunskap eller andra faktorer som krävs för att uppnå detta mål i deras 
undervisning.  
 
Utifrån frågeställningarna utformades sedan en intervjuguide (se Bilaga 1), som i stort består 
av två delar. Den första behandlar introduktionen av IST och avser den fortbildning som de 
eventuellt erbjudits och den andra delen behandlar IST i deras undervisning, både före, under 
och efter lektioner. Utöver detta innehåller intervjuguiden också inledande frågor kring 
verktyget i sig och om läraren själv, men också avslutande och en del klargörande frågor finns 
specificerade där.  
 
Bryman (2002) föreslår att intervjuguiden testas innan den slutligen används och därför har en 
pilotintervju genomförts. Den resulterade i ett antal ändringar, exempelvis av frågor som 
genererade snarlika svar och som därför upplevdes upprepande. 
 

Steg 2. Urval och avgränsningar 

Identifieringen av studiens informanter startade hos Linköpings kommun som ansvarat för 
fortbildningen i de interaktiva skrivtavlorna. Därifrån kunde en lista med 48 medverkande 
lärare från starten 2011 och fram till och med 2012 tas del av. Till dem skickades en förfrågan 
om studien i stort och om de ämnen och årskurser de undervisar i, det skickades via mail och 
hittas i Bilaga 2. Förutom avgränsningen gällande lärare undervisande i NO gjordes också en 
avgränsning gällande hög- och mellanstadielärare, och detta av två anledningar. Det första är 
tidsaspekten och det andra är ovissheten huruvida undervisning i låg- och högstadie kan 
likställas och användas på samma sätt i resultatet.  



	   4	  

 
Totalt intervjuades fyra lärare från olika skolor som tagit del av fortbildningen och en kollega 
ifrån varje skola som inte har tagit del av fortbildningen (se Tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Informanterna som deltagit i studien. 
 
Skola Fingerat namn Årskurs Fortbildning 
    
1 Anna 7-9 Ja 
2 Ben 7-9 Nej 
2 Calle 7-9 Ja 
1 Disa 7-9 Nej 
3 Erik 4-6 Ja 
4 Frida 4-6 Nej 
4 Gunilla 4-6 Ja 
3 Hanna 4-6 Nej 
 
 
 
Informanterna har arbetat med tavlan i 1,5-2 år och samtliga av skolorna fick de interaktiva 
skrivtavlorna installerade då kommunen gjorde den stora satsningen som startade 
höstterminen 2011. Informanterna har varierande intresse för användning av IST i sin 
undervisning och datorer generellt. Exempelvis består gruppen av en IKT-pedagog, två 
fronter-administratörer, tre som anser sig ha ett stort personligt intresse och två som anser sig 
ha mycket lite intresse av datorer och teknik. Fyra arbetar på mellanstadiet och fyra på 
högstadiet.  
 

Steg 3. Insamling av data 

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och etiska hänsynstaganden, 
samt information om intervjuns upplägg och förväntad tidsåtgång. Förfrågan om 
ljudupptagning gjordes och samtliga informanter tillät att deras intervjuer spelades in. All 
denna inledande information specificeras i början av min intervjuguide, och återfinns i   
Bilaga 1. 
 
Samtliga intervjuer har genomförts under dagtid på informanternas egen arbetsplats och de 
själva har valt lokal för intervjun. Intervjuerna pågick i genomsnitt 32 minuter. 
 

Steg 4.  Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades, förutom vissa delar som uteslöts, exempelvis inledande 
information om tidigare yrken eller antal verksamma år. Därefter undersöktes datamaterialet 
och även denna process följde Brymans framställning av olika steg vid kodning av kvalitativt 
insamlat material (2002, s. 384), processen beskrivs nedan.  
 
Vid bearbetningen av datan, genomfördes en omfattande analys i form av kodning och 
sortering (understrykning, färger, etiketter och mönsterkoder) utifrån undersökningens tre 
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frågeställningar. Därefter analyserades och kodades datan från de enskilda frågeställningarna 
ytterligare en gång var för sig och gemensamma och specifikt särskiljande drag söktes inom 
varje frågeställning. Information oviktig i relation till frågeställningarna ströks. Bearbetningen 
av datan resulterade i vissa huvudteman och intressanta samband. De teman jag fann inom de 
specifika frågeställningarna beskrivs i Resultat och analys där varje tema fått en egen rubrik, 
och det är steg fyra. 
 
Steg fem, som benämns som ’begreppsligt och teoretiskt arbete’ (Bryman, 2002, s. 252) 
redovisas i Diskussion. 	  

 
Etiska hänsynstaganden 

Denna undersökning har utförts med tanke på de etiska forskningsråd som redovisas på 
webbplatsen CODEX och som Vetenskapsrådet ansvarar för (Vetenskapsrådet, 2002). Där 
specificeras fyra grundläggande etiska krav för en studie som denna. Samtliga av dem har 
självklart tagits hänsyn till och följts under hela arbetet, och de beskrivs nedan: 
 
 

• Informationskrav. Informanterna ska få ta del av all information som kan påverka 
deras val av medverkan och all information om undersökningens syfte och villkor ska 
tydligt informeras om innan deras medverkan. 
 

• Samtyckeskrav. Informanterna måste samtycka till medverkan och de ska informeras 
om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas. 
 

• Konfidentialitetskrav. Informanternas identitet ska hanteras konfidentiellt och i 
uppsatsen ska de vara anonyma. Informationen ska förvaras väl och ingen 
utomstående ska ta del av denna information. 

 
• Nyttjandekrav. Inget material från undersökningen får lämnas vidare eller användas 

för annat syfte än just det ändamål som informanterna har blivit informerade om. 
 
 
Informations- och samtyckeskravet är uppfyllt eftersom informanterna fått förfrågan till 
medverkan exempelvis via informationsbrev (Bilaga 2) och informanterna har tagit del av 
relevant information vid efterföljande mailkorrespondens och återigen vid inledningen av 
intervjun. Förmedlad information beskrivs kort i inledningen av intervjuguiden, se Bilaga 1.  
 
Konfidentialitetskravet är uppfyllt eftersom informanternas identitet skyddats i 
undersökningen via fingering av namn i transkribering och i den slutliga uppsatsen, inte heller 
finns sådana uppgifter som kan kopplas till personen eller personens specifika arbetsplats att 
finnas med.  
 
Nyttjandekravet är även det uppfyllt eftersom materialet kommer att förvaras väl och inte 
kommer att lämnas vidare eller användas för annat syfte än vad denna studie avser. 
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Metoddiskussion 

För kvalitativa undersökningar redovisar Bryman (2002) alternativa kriterier för validitet, 
reliabilitet och replikerbarhet eftersom dessa bättre passar kvantitativa metoder. De alternativa 
kriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet, och de diskuteras kort 
nedan i relation till just denna studie. 
 
 

• Tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet skulle öka om fler metoder användes som 
kompletterade varandra. I denna studie, som till viss del beskriver praktiska 
erfarenheter, hade observation och enkät varit några alternativ som passat bra. Ett 
annat sätt att öka studiens tillförlitlighet kunde varit att använda respondentvalidering, 
men av tidsskäl har ingen av dessa alternativ genomförts. 

  
• Överförbarhet, som innebär ett mått på hur resultaten från denna studie är giltiga i 

annat sammanhang eller i annan tid, har i detta fall försökt underlättas genom att 
tydligt beskriva hur situationen för just denna studie sett ut. Exempelvis beskrivs hur 
urvalet skett, de enskilda lärarnas situation vad gäller inställning, datavana och 
teknikintresse samt beskrivning av den skola där de enskilda lärarna arbetar. 

 
• Pålitlighet. Vad gäller pålitligheten har arbetets gång hela tiden redogjorts för, 

exempelvis val av undersökningspersoner och intervjuutskrifter, däremot har samtliga 
av dessa inte granskats av utomstående vilket hade ökat studiens pålitlighet. 

 
• Objektivitet. Inga influenser av personliga värderingar eller teoretisk inriktning ska 

påverka studien, varken utförande eller slutsats, och studien har genomförts med en 
konstant strävan efter objektivitet.  
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Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en belysning av digital kompetens1, dess betydelse i samhället och 
hur det koppar till skolan och dess uppdrag. Därefter tas IKT2 i skolan upp som ett generellt 
begrepp och sedan IST som ett specifikt begrepp där Linköpings kommuns status gällande de 
interaktiva skrivtavlorna framkommer. Avslutningsvis redovisas en teknisk beskrivning av 
IST och tidigare forskning knuten till studiens frågeställningar. 
 
Delar utav bakgrunden, såsom tidigare forskning och teknisk information, bygger på den 
litteraturstudie om lärares erfarenheter av och förhållningssätt till interaktiva skrivtavlor som 
var mitt första examensarbete (Arwidsson & Säberg, 2013).  
 

Europeiska kommissionen och startskottet för IKT i skolan 

IT (informationsteknologi) har med tiden fått en alltmer betydande roll i vårt samhälle och 
numera är användandet av IT nästintill en nödvändighet för att kunna delta fullt ut i samhället. 
Därför har även betydelsen av att utrusta barn och unga med sådana verktyg, som gör dem 
kapabla till att delta i samhällets funktioner, ökat. IT har ändrat samhällets kompetensbehov 
och därför förändrat skolans ämnesinnehåll, men IT har enligt Europeiska kommissionen även 
skapat en ny samhällsklyfta (Europeiska gemenskaperna, 2007). Klyftan bygger på skillnader 
i förmågan till att tillgodogöra sig digital kompetens och ställer därmed ett större krav och 
ansvar på skolorna att försöka överbringa. OECD (2009) och Justitiedepartementet (2002) 
håller med Europeiska kommissionen och enligt dem kan denna digitala samhällsklyfta 
minskas genom ökad användning av IKT i undervisningen. 
 
Utifrån sådana här slutsatser vad gäller allas rätt till lika möjligheter att vara medborgare i det 
moderna samhället och med insikt om den framfart vad gäller teknisk utveckling tog 
Europeiska kommissionen i december 2006 fram en publikation. Publikationen beskriver åtta 
nyckelkompetenser som medborgare i EU behöver för ett livslångt lärande (Europeiska 
gemenskaperna, 2007). En av dessa åtta nyckelkompetenser behandlar digital kompetens och 
grundläggande IKT-färdigheter, och målet är att varje medborgare ska ha förmågan att 
använda IT för att bland annat hämta, bedöma och producera information. Dessutom ska alla 
medborgare besitta förmågan till att utbyta information för att kommunicera med andra via 
internet (Europeiska gemenskaperna, 2007, s. 7). 
 
Att, som rubriken antyder, hävda att Europeiska kommissionens publicering av de åtta 
nyckelkompetenserna är startskottet för IKT i skolan är lite för snävt. Redan 1992 fick 
Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att främja IT-användning i skolan. Sedan dess 
har de haft ett flertal uppdrag där inriktningen legat i att utveckla elevernas digitala 
kompetens och utveckla skolan till en alltmer digital lärmiljö (Skolverket, 2009a). Däremot 
kan man se att Europeiska kommissionens åtta nyckelkompetenser var startskottet för 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Med digital kompetens avses i denna studie sådana kunskaper och förmågor som behövs för att kunna använda 
informations- och kommunikationsteknik för ett aktivt lärande och medborgarskap, denna definition är i linje 
med både Europeiska kommissionen (Europeiska gemenskaperna, 2007) och hur de beskrivs i nuvarande 
läroplan (Skolverket, 2011a).  
2 IKT står för informations- och kommunikationsteknologi och begreppet används inom utbildningsväsendet ofta 
för att benämna datorstödd undervisning (NE, 2013b).	  
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ytterligare, och mer intensiva, ansträngningar till att integrera den digitala aspekten i skolans 
värld. Det kan bland annat ses i de nya begrepp som innefattar IKT som nämns i Inledningen, 
men det kan också ses i det regeringsbeslut som utkom strax därpå och som gav Skolverket i 
uppdrag att främja användning av informations- och kommunikationsteknik och att bedöma 
utvecklingsbehovet vad gäller IKT-användning i utbildningssyfte (Utbildningsdepartementet, 
2008).  
 
Det uppdraget resulterade i en rapport som tydligt poängterar vikten av att få med dessa 
kompetenser i de nya läroplanerna som då planerades för, de som kom att bli Lgr 11 
(Skolverket, 2009a). Det är också i dessa läroplaner (som började användas 2011) som den 
största och mest påtagliga förändringen för digital kompetens i skolans praktiska verksamhet 
kan ses, och det är därför där som spåren av Europeiska kommissionens publicering kanske 
syns allra tydligast (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 
 

IKT i skolans styrdokument 

Den tidigare läroplanen från 1994 var inte anpassad efter samhällets utveckling och ökade 
krav på digital kompetens och hade därför få formulerade kunskapsmål som behandlade 
användning av IT (Skolverket, 2011a). Där framkommer IT mer indirekt via mål som är 
kopplade till uttryckssätt och medier, exempelvis förekommer mål såsom att “förmåga att 
kommunicera via skilda medier” (Skolverket, 2009a). 
 
Den nuvarande läroplanen, Lgr11, har alltså utvecklats för att passa samhällsutvecklingen och 
tagit de nya kraven på digital kompetens i beaktande. Där tydliggörs begreppet digital 
kompetens och målen och förmågorna knutna till den är tydligt beskrivna. Exempelvis 
förekommer kunskapsmål såsom att eleverna ska kunna “använda modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011b).  
 

Nationella och lokala IT-strategier 

Flera studier visar att lärare överlag har låg användningsfrekvens vad gäller IKT i sin 
undervisning (Kjellander, 2011; Skolverket, 2009a), och Skolverket (2009a) argumenterade 
att detta delvis kan bero på avsaknaden av tydliga strategier för användning och utveckling av 
IKT i skolan. Skolverket (2009a) föreslog därför att Sverige borde utarbeta sådana strategier 
med uppgift att bland annat beskriva syfte, mål och prioriteringar med IKT i skolan för att 
peka ut den önskvärda riktningen för användningen. Förslaget var att sådana strategier 
utarbetades både på nationell och lokal nivå och Skolverket hänvisar till positiva erfarenheter 
som andra länder, såsom Storbritannien och Norge, uppvisat.  
 
Dessa länders situationer visar att en nationell strategi för utveckling och användning av IKT i 
skolan har gett gott resultat och fungerat som en “styrande kraft genom att peka ut riktning” 
(Skolverket, 2009a, s. 23). De norska erfarenheterna visar dessutom att användandet av IKT 
ökar då Staten tar en aktiv roll, exempelvis genom att utforma sådana strategier som önskas 
av Skolverket (Skolverket 2009b).  
 
På nationell nivå finns idag alltså ingen gällande strategi för Sverige, men i oktober 2013 lade 



	   9	  

Sveriges riksdag fram en motion som betonar vikten av en utarbetad nationell IT-strategi för 
skolans verksamhet (Sveriges riksdag, 2013).  
 
Skolverket skrev 2009 att användandet dessutom beror på lärarnas möjligheter till 
pedagogiska diskussioner om exempelvis IKT-verktygens potential och begränsningar samt 
möjligheter till att öka sin kompetens och vana vad gäller verktyget i sig (Skolverket, 2009b). 
Detta föreslogs ske genom att långsiktigt planera för en integrering av IKT i skolans 
verksamhet (Skolverket, 2009a) och kan tolkas som att Skolverket föreslår att det är de lokala 
strategierna som bör tillgodose dessa behov.  
 
Inför konferensen, “Framtidens lärande- här och nu!” som gick av stapeln i maj 2010 och 
som bland annat arrangerades av Skolverket genomförde Stiftelsen DIU (Datorn I 
Utbildningen) en förstudie som ämnade undersöka kommuners lokala utvecklingsstrategier av 
IT i skolan (Stiftelsen DIU, 2010). DIU argumenterade där att det önskvärda är att 
kommunerna utifrån ett visionsdokument som beskriver övergripande syfte och långsiktiga 
mål tar fram konkreta handlingsplaner där ansvariga personer, tidsram och budget tydligt 
framkommer. De fann att kommuner inte alltid hade båda dessa strategier och att det var stora 
skillnader kommuner emellan vad gäller nivå och tydlighet i strategierna samt planerat 
uppföljningsarbete.  
 
Vilka kommuner som deltagit i denna förstudie framkommer inte tydligt, och det har varit 
svårt att hitta något dokument som klart visar om Linköping har både visionsdokument och 
handlingsplan. Rapporten “Digital agenda för Linköping” (Linköpings kommun, 2012) 
beskriver kommunens prioriterade insatser inom IT och kommunikation för 2012-2015 och 
redovisar övergripande och kort om finansiering, uppföljning och mål vad gäller den fortsatta 
integreringen av “IT i det pedagogiska lärandet” (s. 12). Den redovisar också flera insatser 
som krävs för att uppnå dessa mål, exempelvis omfattande investeringar i IT- och 
kommunikationsteknik, och man kan utläsa att ett-åriga handlingsplaner ska upprättas och 
redovisas. Handlingsplanen för 2012 eller 2013 har inte hittats, men uppföljningen av 
handlingsplanen för 2012 finns att tillgå och den redovisar insatsernas status (Linköpings 
kommun, 2013a). Med bakgrund i det kan det tolkas som att Linköpings kommun har uppnått 
det som DIU fann önskvärt, nämligen att upprätta ett visionsdokument med efterföljande 
handlingsplan. 
 

IKT och IST i skolans verksamhet 

Ett flertal satsningar för att integrera IKT i skolan både vad gäller utrustning och utbildning 
har genomförts. En av de största svenska satsningar är projektet PIM (praktisk IT och 
mediekompetens) som startades med syftet att öka användningen av IKT-verktyg i skolan 
(Kjellander, 2011). Sådana projekt har ökat möjligheten för skolor att stärka den samlade 
verksamhetens kunskaper kring IKT och även möjligheten till att köpa in ytterligare 
utrustning. Ett konkret exempel på det sistnämnda är Matematiksatsningen som pågick mellan 
2009 och 2011. Projektet genomfördes av Skolverket med syftet att utveckla 
matematikundervisningen och innebar att skolor kunde söka bidrag för detta (Skolverket, 
2013a). Flera sökte bidrag till att köpa in interaktiva skrivtavlor för att utveckla 
undervisningen (Skolverket, 2013b; Skolverket, 2013c) och 2010 inkom strax över 500 
stycken sådana ansökningar (Gustafsson, 2010). 
 
Liknande projekt som inneburit utrustning av skolor med interaktiva skrivtavlor har 
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förekommit i andra länder också. Exempel på länder som genomgått större IST-satsningar är 
USA, Australien och Nya Zeeland (Türel, 2011), men det land som förmodligen har gjort den 
största satsningen är Storbritannien (Betcher et al., 2011). Det har resulterat i att 
Storbritannien 2011 var det land med högst andel IST-utrustade klassrum. Andelen var 70 % 
och det kan jämföras med de svenska förhållandena samma år, då uppskattades andelen IST-
utrustade klassrum i Sverige till 25 % (Betcher et al., 2011).  
 
Flera kommuner i Sverige har valt att köpa in interaktiva skrivtavlor till sin verksamhet och 
en av dem är Linköpings kommun. Linköpings kommun har i sitt strävande efter att skapa IT-
klassrum (Linköpings kommun, 2013b) bland annat installerat en interaktiv skrivtavla i varje 
klassrum i grundskolorna med start höstterminen 2011 (pers. kommunikation, Magnus 
Vahlberg).  
 

Vad är en interaktiv skrivtavla3? 

De interaktiva skrivtavlorna tillverkades från början med tanke på presentationsteknik i 
kontorsmiljöer, och är från början alltså inte specifikt utvecklade för utbildningsmiljöer (Moss 
et al., 2007). Den första tillverkades i början av 1990-talet och sedan tavlorna fått ett 
användningsområde i skolans värld har de vidareutvecklats för att passa även där (Moss et al., 
2007). Det stora genombrottet, internationellt sett, för de interaktiva skrivtavlorna i skolans 
verksamhet kom i början av 2000-talet (Betcher et al., 2011) och numera finns ett flertal 
tillverkare som har valt att inrikta sina produkter mot skolan. Några av dem är SMART 
Board, ActiveBoard och CleverBoard. 
 
Interaktiva skrivtavlor kan enligt Brown (n.d.) delas upp i två typer av tavlor. Den ena är en 
icke-fysisk, virtuell elektronisk version, av den traditionella vita tavlan där alla deltagare via 
internetuppkoppling kan modifiera tavlans innehåll. Denna variant kallas ibland för 
elektronisk whiteboard (Brown n.d). Den andra är en fysisk tavla som har egenskapen att den 
kan fungera både som en skrivtavla och som en projektorskärm där en kopia av den 
datorskärm som för tillfället används visas och kan modifieras (Brown, n.d.). Dessa två har 
olika användningsområden, varav den sista är den som förekommer i skolans verksamhet och 
därför avses i denna studie. 
 
Att den interaktiva skrivtavlan kan visa en kopia av datorskärmen sker med hjälp av en 
spegling och elektronisk kontakt mellan dator och skärm. Skärmen i sig är tryckkänslig och 
därför kan datorn styras via tavlan (Brown, n.d.). Kent (2006) beskriver det som att trycka på 
tavlan är detsamma som ett musklick på datorn. Olika modeller hanteras på olika sätt, vissa är 
känsliga för tryck och andra är känsliga för elektrisk kontakt och därför bara kan styras med 
speciella pennor, ibland kallade ’interaktiva pennor’. De tavlor som enbart kan kontrolleras 
med en en interaktiv penna brukar benämnas som hårda tavlor, och de andra för mjuka 
(Betcher et al., 2011).  
 
Utöver kategoriseringen av de interaktiva skrivtavlorna som mjuka eller hårda tavlor, finns 
även kategorierna stationär eller mobil, men den stationära visade sig vara vanligast i de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Den interaktiva skrivtavlan kallas ibland också för respektive tavlas tillverkares namn, exempelvis Smartboard 
eller Activeboard. Även interactive whiteboard och IWB kan ses i litteraturen, som är de engelska 
motsvarigheterna till interaktiv skrivtavla och IST. 
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studerade brittiska studierna (Robertson och Green, 2012). Information om vilken variant som 
är vanligast i Sverige har inte hittats. De hårda tavlorna har ytterligare en stationär variant. 
Den använder den redan befintliga traditionella skrivtavlan och där sitter logiken som kopplar 
tavlan ihop med datorn istället i projektorn (Betcher et al., 2011).  
 
Hur de olika kategorierna grenar ut sig till olika varianter av interaktiva skrivtavlor illustreras 
nedan. 
 

 
 
 
Figur 1. Illustrativ bild över de kategoriseringar som förekommer inom IST. 
 
 
De interaktiva skrivtavlorna som Linköpings kommun valt att installera är en stationär typ där 
logiken sitter i projektorn (pers. kommunikation, Magnus Vahlberg), och representeras av den 
sista grenen i Figur 1 ovan. Det innebär att en interaktiv penna behövs för att kunna styra 
datorn ifrån skärmen.  
 
Flera leverantörer av interaktiva skrivtavlor erbjuder dessutom en enklare och en mer 
avancerad (och mer kostsam) variant. Skillnaden är att enbart den mer avancerade varianten 
har möjlighet att kopplas samman med tillvalsutrustning, och utbudet av sådan är stort (se 
exempelvis netsmart.se). Dessa i sig är ofta dyra att köpa in, men nämns i litteraturen många 
gånger som mycket positiva i undervisningen (Brown, n.d.; Gustafsson, 2010).  De 
tillvalsutrustningar lärare ser som mest fördelaktiga är trådlösa skrivplattor och responssystem 
(Gustafsson, 2010; Moss et al., 2007; Robertson & Green, 2012). 
 
Responssystem kommunicerar med den interaktiva skrivtavlans dator och består av ett antal 
elevenheter. De är mentometerknappar som kan användas exempelvis för att testa kunskaper 
och initiera klassrumsdiskussioner och upplevs därför som ett önskvärt verktyg av lärare 
(Gustafsson, 2010). Däremot är de mycket kostsamma, för exempel kostar ett responssystem 
till 30 elever lika mycket (eller mer) än vad den interaktiva skrivtavlan i sig kostar enligt 
Gustafsson (2010). 
 
Den trådlösa skrivplattan ansluts, som namnet antyder, trådlöst till den interaktiva skrivtavlan 
och med hjälp av den kan tavlans innehåll kontrolleras och modifieras (Moss et al., 2007). 
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Här uppges fördelarna främst ligga i möjligheten till elevdelaktighet utan att alla är framme 
vid tavlan, och att det är lättare för eleverna att skriva på den istället för på den stora 
interaktiva skrivtavlan som ofta är placerad högt upp (Moss et al., 2007).  
 

Tidigare forskning 

Litteraturstudien Interaktiva skrivtavlor tar tid (Arwidsson & Säberg, 2013) ligger till stor del 
som grund för detta stycke som redovisar tidigare forskning inom området. Litteraturstudiens 
viktigaste resultat sammanfattades i en figur, och är utgångspunkten för denna redovisning av 
tidigare forskning gällande lärares erfarenheter och upplevelser av en IST-användning (se 
Figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: De mest framträdande resultaten i Interaktiva skrivtavlor tar tid Hämtad från Arwidsson & Säberg 
(2013, s. 32). 
 
 
IST upplevs som ett positivt verktyg utav lärarna (McQuillan, Northcote & Beamish, 2012; 
Smith, 2009; Türel & Johnson, 2012), som exempel upplever lärare att de interaktiva 
skrivtavlorna kan verka motivationshöjande, både vad gäller deras egen undervisning och 
elevernas lärande (Moss et al., 2007; Passey, Rogers, Machell, McHugh & Allaway, 2003). 
De motivationshöjande aspekterna som framkommit, och beskrivningen av dem, inleder 
denna redogörelse. 
 

Motivationshöjande	  multimedia	  och	  förbättrad	  presentation	  
 
Den mest förekommande anledningen till att lärare upplever de interaktiva skrivtavlorna som 
motiverande är att de förenklar lärarnas tillgång till multimedia4 i undervisningen. Lärare 
upplever att multimedia ökar intresset och att det naturligt tar elevernas fokus, och därför 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Med multimedia avses presentationer utav text, grafik, animation, bild, video och ljud som är datorbaserade 
(NE, 2013a). 
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också ökar elevernas delaktighet (Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005; Smith, 2009). Ofta är 
det tillgången till internet och all dess information som uppskattas, och internet anges som 
främsta källan till den multimedia lärare huvudsakligen använder (Moss et al., 2007). 
 
Inte bara vad, utan även hur informationen presenteras beskrivs i litteraturen som en 
fördelaktig egenskap hos de interaktiva skrivtavlorna. Att förmedlingen och presentationen av 
information kan förbättras med hjälp av en IST uppges återkommande bero på den interaktiva 
skrivtavlans mångsidighet (Brown, n.d.; Moss et al., 2007; Smith et al., 2005). En interaktiv 
skrivtavla kombinerar olika tekniska verktygs egenskaper i ett och tillsammans upplevs de ha 
flera fördelar. Även det faktum att det rent praktiskt underlättar för lärare att enbart behöva 
hantera en maskin framkommer (Moss et al., 2007).  
 
Endast en av studierna som studerats nämner den interaktiva skrivtavlans möjlighet till att öka 
elevernas teknikkunskaper, och hur den kan förenkla lärarens arbete att utveckla deras digitala 
kompetens. Denna egenskap hänvisas till att eleverna tydligt kan följa med lärarens sätt att 
hantera verktyget, och hur de ser varje moment som utförs (Smith et al. 2005). 
 

Att	  uppfylla	  alla	  elevers	  behov	  
 
En annan aspekt vad gäller presentation av information och verktygets mångsidighet som 
lärare ofta framhåller är att det underlättar arbetet med att anpassa undervisningen till 
individerna i klassrummet. Med hjälp av en IST beskriver lärare att de på ett snabbare sätt kan 
presentera varierande förklaringar från olika vinklar och med olika metoder (Glover, Miller, 
Averis & Door, 2007; Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007). Att kunna tillgodose 
elevers skillnader i lärstilar5 berörs övergripande, men lärare upplever främst att det är den 
visuella lärstilen som gynnas mest (Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007; Wood & 
Ashfield, 2008).  
 
Det förefaller som om den interaktiva skrivtavlan upplevs speciellt positiv av de lärare som 
arbetar med elever med särskilda behov (Türel & Demirli, 2010), exempelvis nämns att elever 
med rörelsehinder har lättare att manövrera tavlan med händerna eller med en penna än med 
en datormus (Johns, 2003). Ett annat exempel är att lärare upplever fördelar i arbetet med 
elever med hörsel- och synnedsättningar (Carter, 2002; Johns, 2003).  
 

Att	  skapa,	  lagra	  och	  dela	  material	  
 
En annan positiv aspekt som framkommer är att med hjälp av programvaran kunna lagra och 
ladda upp alla de anteckningar och skisser som görs på tavlan, exempelvis på skolans nätverk 
eller i sin hemkatalog (Glover & Miller, 2001a; Koenraad, 2008). Därifrån kan lärare och 
elever sedan åter igen komma åt materialet. Just fördelen med att dela material på detta sätt är 
vanligt förekommande i litteraturen och lärare beskriver att detta är mycket fördelaktigt vid 
repetitioner eller då elever av olika anledningar varit borta från lektioner och ska ta igen 
(Glover et al., 2007; Koenraad, 2008; Knight, Pennant & Piggott, 2005).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Enligt Gardner (1994/1998) finns i stort tre stycken lärstilar. Den visuella, som främst använder synintryck för 
att tolka och utforska omvärlden, den auditoriska, som tolkar med hjälp av ljud och den kinestetiska som gärna 
använder kroppen. 	  
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Lärare uppger att planeringsarbetet kan effektiviseras, och på ett sätt spara tid, då material kan 
sparas, återanvändas och delas kollegor emellan, möjligtvis efter en del justeringar (Moss et 
al., 2007; Somekh, Haldane, Jones, Lewin, Steadman, Scrimshaw et al., 2007).  
 
Däremot har studier visat att lärare finner svårigheter med att integrera digitala material6.  
Upplevelser av att det är tidskrävande och svårt att hitta bra material som passar lärarens egen 
undervisning, samt att det rent praktiskt är svårt att ladda ned dem, är vanligt redovisade och 
brist på tekniska kunskaper framhålls som en orsak till detta (Moss et al., 2007).  
 

Otillräcklig	  fortbildning	  
 
Det framkommer att det sker någon slags fortbildning i anslutning till installationen av de 
interaktiva skrivtavlorna i skolorna, och oftast handlar det om en introduktionsdag (Betcher et 
al., 2011). Fortbildningen beskrivs för det mesta som en svårighet därför att den upplevs som 
otillräcklig (Glover & Miller, 2001b; Hall & Higgins, 2005; Moss et al., 2007). Den önskas 
främst ha ett bredare innehåll som behandlar både tekniska kunskaper och hur de kan 
användas för pedagogiska mål, samt att den är återkommande och fortgår över tid (Glover, 
Miller, Averis, & Door, 2005; Moss et al., 2007; Wall, Higgins & Smith et al., 2005).  
 
Studier visar att fortbildningen även bör kompletteras med möjligheter till att enskilt få 
praktisera verktyget och utvecklas med det, både vad gäller rena kunskaper men också vad 
gäller att skapa sitt eget förhållningssätt till tekniken för att den ska upplevas som meningsfull 
utav lärare (Glover et al., 2005; Hodge & Andersson, 2007; Moss et al., 2007). Flera studier 
visar att det inte alltid är så, exempelvis i Moss et al. studie (2007). Där redovisas en tabell 
som tydligt visar att det bara är en del utav lärarna (31 %) som anser att fortbildningen varit 
en bra metod till att lära sig hantera verktyget. Där anges istället att ‘ta hjälp av kollegor’ och 
‘att lära av sina misstag’ som det mest effektiva sättet att lära sig att använda en IST (s. 140).  
	  

Avsaknad	  av	  tid,	  tekniska	  kunskaper	  och	  tekniska	  svårigheter	  
 
Problemet med att lärare finner andra sätt än introduktionstillfällena som bättre sätt att 
tillgodose sig nödvändiga kunskaper för att använda de interaktiva skrivtavlorna i sin 
yrkesvardag är att de ofta är tidskrävande. Dessa informella träningstillfällen tar tid som 
uppges vara svår att avvara i det dagliga arbetet (Glover & Miller, 2003; Hodge & Andersson, 
2007; Liang, Huang & Tsai, 2012). Det kan innebära att lärare inte får tillfälle till att utveckla 
dessa nödvändiga kunskaper och resulterar därför i att de inte använder de interaktiva 
skrivtavlorna (Hall & Higgins, 2005; Liang et al., 2012). Tidsaspekten är återkommande i så 
gott som alla studier som hittats. Lärares negativa upplevelser av ett IST-användande hänger 
också ofta ihop med just upplevelsen av att ha för lite tid till verktyget (Goodison, 2002; 
Hogde & Andersson, 2007; Miller & Glover, 2007). Flera lärare beskriver att tiden till enskild 
träning är det som behövs för att de ska kunna utvecklas med verktyget och för att kunna 
tillgodogöra sig nödvändiga praktiska och tekniska kunskaper (Hodge & Andersson, 2007).  
 
Denna brist på tekniska kunskaper skapar ofta en oro över att tekniken inte ska fungera under 
lektionerna, exempelvis nämns anslutningssvårigheter (McQuillan et al., 2012), att skärmen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Digitala material finns att hitta i resursbanker, exempelvis skolplus.se, eller via sidor på internet där 
lektionsmaterial delas, exempelvis lektion.se.	  
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låser sig eller att tavlan måste kalibreras (Hall & Higgins, 2005). Problematiken med tekniken 
upplevs vanligt förekommande och är en av de största nackdelarna med verktyget enligt 
många lärare (Moss et al., 2007; Shenton & Pagett, 2007; Smith 2009; Somyürek, Atasoy  & 
Özdemir, 2009). Att eleverna ska märka av lärarens osäkerhet upplevs också som ett 
orosmoment för en del lärare (Miller & Glover, 2007; Slay et al., 2008).  
 

Mer	  detaljerad	  planering	  och	  klassrumsklimat	  
 
Ett annat moment som framkommer som tidskrävande är lektionsplanering med en IST 
eftersom den vanligtvis behöver vara mycket mer detaljerat planerad än en vanlig lektion 
(Glover et al., 2007; Gustafsson, 2009b). Trots tidskrävande upplevs den också som en av de 
interaktiva skrivtavlornas stora styrkor eftersom den detaljerade planeringen kräver reflektion 
över innehållet, naturligt medför struktur på lektionen (Beauchamp & Parkinsson, 2005; 
Glover et al. 2007) samt att den ofta medför effektivitet på lektionerna. Att lärare upplever att 
planeringen medför effektivitet beror på att lektionsplaneringen oftare följs och att 
lektionstempot dessutom vanligtvis höjs då en IST används (Glover et al., 2007; Gustafsson, 
2009b).  
 
Annat som framkommer om den detaljerade planeringens och det förhöjda tempots positiva 
effekter, är att den sparar värdefull lektionstid (Moss et al., 2007) och att lärare upplever ökad 
ordning i klassrummet (Smith, 2009). Att de interaktiva skrivtavlorna med hjälp av ett förhöjt 
lektionstempo kan skapa ett bättre klimat i klassrummet, med mindre störningsmoment, är 
vanligt förekommande i litteraturen och lärare uppger att det beror på att eleverna ständigt har 
ett fokus (Glover et al., 2007).  
 

Elevdeltagande	  och	  interaktivitet	  
 
En annan fördel som framkommer är det minskade behovet av att anteckna på tavlan då en 
IST används. Det medför att läraren kan verka rörligare i klassrummet, istället för att stå vänd 
mot tavlan eller en dator, som i sin tur ökar kontakten mellan lärare och elev (Smith, 2008).  
 
Tillvalsutrustningen uppges skapa ytterligare rörlighet för lärare och då nämns oftast trådlösa 
skrivplattor och responssystem, dessa omtalas också ofta som viktiga hjälpmedel och verktyg 
för att skapa interaktivitet7 i klassrummet. Skrivplattor låter elever själva skapa en egen 
version, eller modifiera den redan befintliga, för att sedan visas på den stora tavlan och 
responssystem kan exempelvis användas för olika pedagogiska lekar (Brown, n.d.; Moss et 
al., 2007). Även att material som används på tavlan kan distribueras elektroniskt eller i 
pappersform medför att eleverna upplevs vara mer deltagande eftersom de inte behöver 
anteckna lika mycket (Moss et al., 2007).  
 
Till sist, litteraturen beskriver dock att det ändå upplevs som en svårighet för lärare att skapa 
elevdelaktighet och interaktivitet. Det beror på det förhöjda lektionstempot och på den 
detaljerade lektionsplaneringen, som upplevs minska lärarnas möjligheter till flexibilitet och 
improvisation (Jones & Tanner, 2002; Moss et al., 2007). 	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Trots att de interaktiva skrivtavlorna lanseras med just begreppet interaktivitet har studier visat att det inte 
alltid är det mest önskvärda med verktyget. Lärare, och elever, uppskattar verktygets förmåga att visa 
multimedia mest (e.g. Slay et al., 2008).	  
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Resultat och analys 
Denna studies syfte är, som beskrivet, att ge inblick i vilka möjligheter och svårigheter lärare 
ser med sin IST-användning samt vilka kunskaper eller faktorer som de anser ha störst vikt 
för deras användande. För en tydlig överblick har jag valt att presentera resultatet från 
analysen av intervjuerna med utgångspunkt från de tre områden som denna studies 
frågeställningar behandlar, nämligen möjligheter, svårigheter samt kunskaper och andra 
faktorer. Först en beskrivning av informanterna och skolorna de är verksamma i. 
 
De fyra skolor som informanterna representerar har fått de interaktiva skrivtavlorna 
installerade från Linköpings kommuns satsning som startade höstterminen 2011, och alla 
lärare utom en har använt dem sedan dess. Gemensamt för skolorna är att de inte har tillgång 
till tillvalsutrustning och att de har samma support-organisation. 
 
 
 Med fortbildning i IST. 

 
Utan fortbildning i IST. 

Skola 1 
år F-9. 
 

Anna har arbetat tio år som lärare och 
undervisar i matematik och NO på 
högstadiet. Hon är fronter-
administratör och tycker att hon har ett 
stort intresse vad gäller teknik och 
datorer, och känner sig självsäker i sitt 
användande av de interaktiva 
skrivtavlorna.  
 

Disa har arbetat som lärare i tolv år och 
undervisar i biologi, kemi och matematik på 
högstadiet. Disa tycker att hon använder 
datorer i liten utsträckning och anser inte att 
hon är särskilt kunnig eller säker på datorer. 
Under intervjun framkom att Disa har fått en 
typ av fortbildning om de interaktiva 
skrivtavlorna. 
 

Skola 2 
år F-9. 
 

Calle har arbetat som lärare i sex år 
och undervisar i matematik och fysik 
på högstadiet. Han är IKT-pedagog 
och har en bakgrund inom datavärlden, 
och menar att han därför inte upplever 
själva tekniken som en tröskel och 
känner sig säker i sitt användande. 
 

Ben har arbetat som lärare i 13 år och 
undervisar i matematik, biologi och kemi på 
högstadiet. De funktioner i den interaktiva 
skrivtavlan som han använder sig utav känner 
han sig mycket säker i. 

Skola 3 
år 4-6. 
 

Erik har arbetat som lärare i fyrtio år 
och undervisar i matematik, NO och 
engelska på mellanstadiet. Han 
uppger att han känner sig säker på att 
använda tekniken eftersom han är 
datavan. Han är fronteradministratör 
och har vid flera tillfällen varit 
handledare i olika IT-projekt i skolan. 
 

Hanna har arbetat nio år som lärare och 
undervisar i matematik, NO och engelska på 
mellanstadiet. Hon berättar att hon känner sig 
säker i sitt användande och anser själv att hon 
har ett stort intresse av att integrera digital 
teknik i undervisningen. Hanna har tagit del av 
tips, ideér och kunskaper om IKT i stort via 
andra fortbildningar. 
 

Skola 4 
år F-6. 
 

Frida har arbetat som utbildad lärare i 
snart fyra år och är behörig att 
undervisa i svenska, matematik, NO, 
SO och musik. Frida arbetar med barn 
i mellanstadiet. När hon själv 
uppskattar sin säkerhet i sitt 
användande benämner hon det som 
medel. 

Gunilla har arbetat som lärare i sex år och har 
undervisat i alla ämnen, förutom i musik. 
Gunilla arbetar på mellanstadiet och benämner 
sig själv som en “novis” både vad gäller IST 
och teknik och datorer i stort. Gunilla 
anställdes på skolan efter det att de interaktiva 
skrivtavlorna installerades och har använt 
tavlorna i cirka ett år, men mycket lite enligt 
henne själv. 
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Möjligheter 

Samtliga informanter upplever positiva effekter av verktyget, i olika omfång och moment.	  De 
aspekter av användningen där informanter upplever att IST har en positiv inverkan är bland 
annat för att skapa intresse och engagemang hos eleverna samt skapa relationer mellan lärare 
och elev. Andra aspekter är mer inriktade gentemot lärarens didaktiska arbete och handlar om 
att IST underlättar för lärare att vara flexibla, att tillgodose alla elevers behov i klassrummet 
och att förstärka lärarens budskap. Också att de interaktiva skrivtavlorna kan vara ett gott 
hjälpmedel för att nå upp till de kunskapsmål gällande digital kompetens nämns. 	  
 

Skapa	  variation	  och	  intresse	  
 
Flertalet av informanterna nämner ‘variation’ och ‘roligt’ när de beskriver tavlans användning 
och tre av dem uppger Wordwall8 som en specifik anledning till detta. Två av de intervjuade 
uppger att de inte vet vad Wordwall är. Informanterna beskriver att de spel och lekar som 
Wordwall ställer till förfogande uppskattas mycket utav eleverna. En av informanterna 
berättar att detta mycket beror på att Wordwall är anpassat till att fungera med den interaktiva 
pennan, och ofta också anpassat till att eleverna ska använda dem. Den interaktiva pennan 
uppges verka engagerande på eleverna och informanterna tror att det beror på att eleverna 
tycker att det är spännande att använda den. Att eleverna tycker att undervisningen är rolig 
utvecklar dem enligt en av informanterna, som därför menar att moment med den interaktiva 
pennan är viktiga inslag. Trots det berättar endast två av de intervjuade att de låter eleverna 
använda den interaktiva pennan, och att det då sker mycket sällan. En av informanterna 
berättar att det beror på hennes egen osäkerhet i att använda den interaktiva skrivtavlan. Att 
inte fler använder den interaktiva pennan beror också på att informanterna själva sällan 
använder den.  
 
Trots att alla de informanter som är medvetna om att Wordwall existerar menar att det finns 
roliga och bra verktyg att använda sig av i programvaran, så använder samtliga informanter 
nätresurser allra flitigast. Till sådan användning av nätresurser krävs inte mer av de 
interaktiva skrivtavlorna än att de fungerar som en dator och projektor, och det är också så 
som är vanligast att använda dem. Att verktyget möjliggjort projektorns ständiga närvaro i 
klassrummet är det bästa med verktyget enligt tre av de intervjuade. Alla dessa tre jämför med 
tidigare då en projektor skulle bokas, hämtas och kopplas in varje gång den skulle användas. 
Tre är helt begränsade till denna användning, varav ingen har gått fortbildningen, och en av 
dem menar att hon inte förväntar sig mer av verktyget. Hon är mycket nöjd som det är och 
tror inte, och önskar inte heller, att utöka sin användning till ytterligare funktioner.  
 
Informanternas upplevelser av att skapa variation från den ‘vanliga undervisningen’ med 
hjälp av främst Wordwall och deras utbud av pedagogiska spel är genomgående positiva, men 
positiv upplevelse av variation kommer även genom möjligheten till att variera mellan olika 
typer av information. Att ha möjlighet till att presentera olika typer av information, som 
främst är kopplade till multimedia och internet, anges frekvent som en positiv egenskap med 
de interaktiva skrivtavlorna. De interaktiva skrivtavlornas egenskap att alltid, på ett smidigt 
sätt, ha tillgång till internetuppkopplingen anges av flera som skäl till att de ökat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Wordwall är ett tilläggsprogram till Lync som innehåller färdiga funktioner eller aktiviteter som läraren 
anpassar själv. Exempelvis finns korsord, memory eller liknande pedagogiska spel och lekar att tillgå och som 
programmeras att passa till önskat ämnesinnehåll.  
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användningen av nätresurser sedan de börjat använda den interaktiva skrivtavlan. Samtliga 
informanter berättar att deras användning har ökat markant. 
 
Variation uppges vara viktigt för att öka eller bibehålla elevernas intresse och fokus och ett 
sätt att göra detta på, och som alla informanter mer eller mindre talar om, är att komplettera 
undervisningen med multimedia och olika typer av information som internet ger till 
förfogande. Ett exempel från intervjun med Ben illustrerar detta:  
 

… jag är jätte, jätteglad över alla de här möjligheterna att visa till dem för jag vill gärna att de ska ha 
olika former av undervisning, eh, det finns många bra lektioner på nätet, eh, vi jobbar med 
människokroppen, med matspjälkning, andning, olika celler osv., så det finns jättebra arbetsmaterial. 
[…] YouTube, filmer som handlar direkt om t.ex. en mackas väg genom kroppen, och då har man 
alltså olika punkter och där har man möjlighet att stoppa film, kolla igenom osv. 
 
Ben 

 
Samtliga informanter nämner YouTube och Google som sidor de använt enstaka gånger eller 
använder ofta, och två av informanterna menar att just tillgången till exempelvis 
dagstidningar, videoklipp och hemsidor, olika typer av information helt enkelt, skapar en 
engagerande variation. 

	  
Multimedia	  engagerar	  
 
Att använda sig av multimedia naturligt integrerat i lektionen verkar engagerande även av 
andra anledningar utöver variation enligt flera av de intervjuade. De berättar att eleverna är 
vana vid multimedia och man kan tolka att en av informanterna menar att det är deras mest 
naturliga sätt att inhämta information. Flera andra informanter är nog inne på samma spår, 
men lägger mer fokus på elevers teknikintresse i stort. 
 
Fyra av informanterna menar också att elever uppskattar att man tar in omvärlden och 
verkligheten i klassrummet, och en av dem beskriver att detta är en faktor som förhöjer 
kvalitén på undervisningen. Att informanten grundar det på möjligheten till att oftare kunna 
visa multimedia och att kunna välja utifrån ett större utbud är tydligt, men det utesluter inte att 
det också ligger i att informationen alltid är uppdaterad och aktuell. Skulle det vara så är det 
den enda av informanterna som antyder en sådan aspekt. 
 
Endast en av informanterna, Calle, menar det helt motsatta, att eleverna är matade med sådan 
information att det för dem inte betyder något speciellt alls. Han tror att informationen inte får 
mening i det sätt den presenteras utan snarare får sin mening, och skapar intresse, enbart då 
eleverna själva inser att de har nytta av den för att exempelvis läsa inför ett prov. Däremot 
menar informanten att multimedia kan vara mycket fördelaktigt att använda för att förstärka 
sitt budskap, och det behandlas nedan. 
	  

Förstärker	  och	  skapar	  flexibilitet	  
 
Att den interaktiva skrivtavlan har en positiv effekt vad gäller möjligheten till att förstärka 
lärarens budskap berättar sju av informanterna, och oftast anses det bero på tillgången till 
multimedia. Ingen av de intervjuade nämner tavlans egna funktioner eller tillbehör. 
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Den förstärkande effekten hänvisas av informanterna till den mångsidighet internet och 
multimedia erbjuder vad gäller information och presentation. Mångsidigheten i att beskriva 
och tydliggöra exempelvis samband och effekter, vilket i sin tur upplevs öka elevernas 
förståelse. Erik berättar att metoden att ta in olika möjliga förklaringsmodeller och 
infallsvinklar är gammal, det är en av själva grunderna för undervisning, men att den 
interaktiva skrivtavlan är ett starkare verktyg att genomföra det kompletterande och 
förstärkande arbetet med. Frida uttrycker sig på liknande vis och menar att det idag är lättare 
att undervisa, även om hennes fokus kanske egentligen inte ligger i effekten av verktyget utan 
snarare tillgången, och jämför med tidigare då man var tvungen att beställa filmer för att 
kunna visa eleverna. 
 
Det som allra mest framhålls av informanterna som positivt vad gäller flexibilitet är 
möjligheten till att spontant hämta information, bilder eller dylikt från internet och som kan 
komplettera undervisningen då den tar en annan väg än man tänkt sig eller användas då 
funderingar eller associationer dyker upp. En av informanterna menar att sedan de interaktiva 
skrivtavlorna kommit in i klassrummet har det blivit enklare att göra någonting bra utav dessa 
spontana tillfällen. 
 

Tillgodose	  alla	  behov	  och	  skapa	  relationer	  
 
Variation och flexibilitet har i denna studie visats verka fördelaktigt för lärare i flera moment, 
exempelvis för att skapa intresse och engagemang, och ett annat sådant som framkommer 
under intervjuerna är för att kunna nå ut till alla elever. Två av informanterna talar tydligt om 
detta och Ben diskuterar det ytterligare ett steg längre och berättar att den interaktiva 
skrivtavlan är ett mycket viktigt verktyg för att kunna tillgodose alla lärstilar som återfinns i 
klassrummet. Han berättar att han har ett uttalat mål att försöka tillgodose alla sinnen, och att 
alla elever då kan tilltalas av något. Att just dessa två nämner lärstilar kan bero på att de inte 
har tagit del utav fortbildningen och att båda använder främst den interaktiva skrivtavlan som 
en dator och projektorskärm. Att leta efter resurser på internet är en mycket stor del av deras 
förberedelsearbete och därför har de kanske utvecklat ett sätt att ordna och bedöma resurserna 
efter lärstilar. 
 
Ökad flexibilitet påverkar också möjligheten till att mitt under en lektion spontant kunna 
hämta upp bilder underlättar arbetet med att förklara ord för elever som har extra svårt med 
språket enligt två stycken av de intervjuade. 
 
Ökad möjlighet till att vara mer sensitiv för eleverna i klassrummet, att bland annat 
möjliggöra alternativa förklaringsmodeller, att kunna vara flexibel och tillvarata elevernas 
egna erfarenheter eller funderingar, skulle på ett sätt kunna vara ett effektivt verktyg i att 
skapa en gemenskap lärare och klass emellan.  
 
Att visa eleverna att man behärskar deras sätt att hantera omvärlden med mycket spel och 
stort informationsflöde nämner två av informanterna som fördelaktigt och Hanna menar att 
det är ett sätt att skapa kontakt och relationer. Hon framhåller att de interaktiva skrivtavlorna 
har potential att påverka förhållandet, relationen, mellan lärare och elev, vilket citatet nedan 
beskriver. 
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De upplever nog att jag förstår deras värld, så kan jag nog uppleva det som, eh, och att jag känner till 
den och att vi kan prata om den och då blir det liksom, ’hon kan det här’. […] Så bygger man ju en 
relation i klassrummet. Att möta varandra, det är ju på många plan. 
 
Hanna 

 
Hur informanterna uppfattar de interaktiva skrivtavlorna stöttande i att uppnå läroplanens mål 
för digital kompetens får avsluta detta kapitel som berör de möjligheter de intervjuade ser 
med verktyget. 
 

För	  att	  nå	  kunskapsmål	  om	  digital	  kompetens	  
 
Två av de intervjuade nämner elevers kunskap om digitala verktyg, och de är båda eniga om 
att användningen av interaktiva skrivtavlor är ett måste för att kunna uppfylla det 
kunskapsmålet. Det som kan anmärkas är att båda informanterna börjat använda iPads istället 
för Lync och att tavlan i de fallen mer fungerar som en projektor. Det kan tolkas som att det 
främst är tillgången till internet och projektor, och inte den interaktiva skrivtavlan i sig, som 
upplevs som en nödvändighet för att uppnå kunskapsmålen om digital kompetens.  
 
Calle berättar att lärare måste föregå med gott exempel och när elever ser läraren använda 
tekniken lär även de sig det, indirekt, och skapar ett intresse för att lära sig. 

 
Vi diskuterade, ’vad ska våra elever kunna?’, liksom, vad ska de ha för kunskap om digitala verktyg 
och så vidare när de går ut nian här? Och hur ska vi nå dit? Hur ska vi jobba? Och en sak är det här att 
vi måste börja att använda det, det är, det är min också min, och har varit från början och jag är glad 
det kom ju upp också när vi diskuterade, när andra diskuterar hör jag ju att det kommer upp och det 
handlar om att vi måste föregå med gott exempel att vi använder digitala verktyg, då lär sig ju också 
eleverna att göra det och när jag skriver kanske i min iPad så vill ju de också kunna göra det och se 
och dela med sig av sina grejer till sina kompisar som jag delar saker med dem. 
 
Calle 

 
Att de interaktiva skrivtavlorna skulle vara ett hjälpmedel för lärare att stötta elever att nå upp 
till kunskapsmålen som handlar om digital kompetens hänvisas här alltså till stor del till 
indirekt inlärning eftersom, som tidigare beskrivits, informanterna sällan låter eleverna själva 
manövrera tavlan med den interaktiva pennan. Den indirekta inlärningen sker då eleverna ser 
läraren hantera den interaktiva skrivtavlan, men också de digitala material som kan användas. 
 

Svårigheter 

Som beskrivet ser samtliga informanter flera möjligheter med ett användande av interaktiva 
skrivtavlor men utan undantag beskriver informanterna att de samtidigt upplever någon form 
av svårigheter. Kort rör problematiken de digitala material som används med de interaktiva 
skrivtavlorna, tekniken i sig och rena praktiska omständigheter som försvårar ett användande. 
  

Att	  skapa	  digitala	  material	  
 
Det finns en generell tendens hos informanterna att den medföljande programvaran Lync 
uppfattas som svårhanterligt och därför tar mycket tid i anspråk. Flera av informanterna har 
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därför gått ifrån att använda det interaktiva programmet Lync och endast tre av de intervjuade 
använder det, men de uppger samtidigt att det sker mycket sällan just på grund utav 
tidsaspekten. Exempelvis berättar Anna att då hon planerade sin första lektion på Lync tog det 
henne fem timmar att förbereda och göra applikationen för enbart tio minuters användning i 
klassrummet. Även då flera av de intervjuade menar att det med tiden, då vanan och tekniska 
kunskaper ökat, krävs mindre tid för att planera lektioner i Lync framkommer andra faktorer 
som minskar användningen.  
 
Fyra informanter beskriver att programmet har många bra inbyggda verktyg och funktioner att 
använda sig av, men att det finns andra, bättre, sätt för att nå dem. Andra sätt som de upplever 
bättre eftersom de är smidigare och snabbare, och som finns att tillgå via webbsidor på nätet 
eller från andra verktyg. Av de informanter som kompletterar sin användning med andra 
verktyg, främst iPads, är alla tydligt mer tekniskt intresserade och datavana. 
 
Två av de intervjuade, Disa och Gunilla, berättar att de inte upplever sig ha kunskaperna till 
att hantera programmet överhuvudtaget och därför inte använder sig utav det, och de uppger 
själva att de saknar datavana. Disa känner sig dessutom begränsad av verktyget eftersom det 
medförde att OH-apparaterna togs bort och att mycket material hon samlat på sig på det sättet 
inte längre kan användas. 
 

Att	  hitta	  bra	  digitalt	  material	  
 
Det finns dock en möjlighet att undvika dessa svårigheter med att skapa egna material till 
programmet Lync, och det är att istället ta del av redan färdiga program. De finns att hämta på 
delningssajter där lärare lägger upp eget material till förfogande för andra eller från företag 
som är inriktade mot skolans verksamhet9. 
 
Endast en av informanterna, Anna, skapar egna presentationer i Lync någorlunda 
återkommande, och Erik och Frida uppger att de ibland använder programmet men då hämtar 
redan färdigt material. Dessa tre informanter beskriver mycket tydligt den glädje de har av 
tillgången till färdigt material, och det är främst anledningen till att det sparar energi och 
värdefull tid som framhålls. Däremot beskrivs processen som inte helt problemfri, och det är 
främst två typer av problem som framkommer. 
 
Den första svårigheten som framkommer, och som alla tre beskriver, är att materialet i sig 
ofta behöver redigeras eller kompletteras för att passa deras elevgrupp och behov, och att det 
kan vara mycket mödosamt och tidskrävande att genomföra det.  
 
Det andra problemet, som beskrivs av två av dem, ligger i att i den stora mängd av digitalt 
material hitta det som är meningsfullt och som tillför något till undervisningen. Det är tydligt 
att dessa två har ett vidare intresse för teknik i stort och inte upplever sina tekniska kunskaper 
som en begränsning.  
 
Två av dessa tre användare av digitala material beskriver hur en delning mer lokalt skulle vara 
önskvärt, dvs. att dela material mellan kollegor på skolan. Man kan ana att det är den 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  De kommersiellt framtagna programmen som företagen lanserar och som lärarna i studien har tillgång till är de 
som Linköpings kommun prenumererar på, men informanterna beskriver att de olika skolorna har tillgång till 
olika sajter.	  
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pedagogiska diskussionen kring materialet som önskas av dem. Däremot menar de att detta 
inte är praktiskt möjligt att genomföra eftersom det är så pass få lärare som använder Lync på 
skolan, och i samma ämnen, så att utbytet av diskussionerna helt enkelt inte kan ske. Bristen 
på tid framkommer också som ytterligare en svårighet för detta. 
 
Att inte fler av de intervjuade nämner hämtning av färdiga digitala material till Lync kan bero 
på att tre av de intervjuade har en begränsad användning av verktyget. De använder den 
interaktiva skrivtavlan som en projektor och dator, och nästan uteslutningsvis till att 
presentera information från internet. Gemensamt för dessa är att de saknar fortbildningen. 
 

Att	  spara	  och	  dela	  digitala	  material	  
 
Det finns en allmän uppfattning bland de intervjuade om att möjligheten till att spara material 
är viktigt på flera sätt, bland annat för repetition eller om elever av någon anledning varit 
borta ifrån lektioner. Däremot upplever samtliga informanter på något sätt en svårighet i detta. 
Bland de informanter som gått fortbildningen, och Hanna som har haft tillgång till viss 
fortbildning i IST, är den vanligaste svårigheten att spara så att eleverna kommer åt 
materialet. För att öppna en Lync-presentation krävs att användaren har programmet 
installerat på datorn, och det har eleverna mycket sällan. Att Lync-presentationerna också är 
stora filer som kostar att lagra, och som ofta påtalats för dem, är också en svårighet som två 
av de intervjuade talar om. Dessa är anledningar som bidragit till att de flesta, alla utom Anna, 
helt vänt sig till andra program för att kunna spara och dela sina presentationer, exempelvis 
Powerpoint som uppfattas som lätt att spara i pdf-format. 
 
Övriga informanter ser de positiva aspekterna i att kunna spara och dela digitala material, men 
de sparar inte material på samma sätt eftersom deras användning främst bygger på 
presentation av multimedia och andra nätresurser. Ett sparande av sådana resurser genererar 
inte likartade problem, och därför nämns de inte heller utav informanterna. De har löst det på 
andra sätt, exempelvis beskriver informanterna hur de nätresurser som de planerar att använda 
under lektionen läggs in på ‘Mina favoriter’ i webbläsarfönstret eller i mappar i Fronter för att 
de ska vara lätt tillgängliga under lektionen. Därför upplevs processen, sparandet, som 
lätthanterlig. Dessa informanter har inte deltagit i fortbildningen och därför tros tekniska 
kunskaper vara ett hinder för en sådan användning, alltså att spara och dela material via Lync.  
 

Tekniska	  svårigheter	  
 
Bristande tekniska kunskaper är dock inte helt klart sammanhängande med upplevelsen av 
tekniska svårigheter. Inte bara de utan fortbildning, utan samtliga intervjuade, ger uttryck för 
tekniska problem och alla utom en anser att de utgör en barriär i användandet. Problematiken 
ligger främst i att Lync inte upplevs som ett stabilt program och att det ofta kraschar eller 
hänger sig, men också i den interaktiva pennan och ingångssignalerna. Det som skiljer dessa 
informanter åt är hur de uppfattar problematiken och de ger uttryck för tre skilda 
förhållningssätt och upplevelser av tekniken och svårigheter kopplade till dessa.  
 
Det första förhållningssättet beskrivs av fem av informanterna i olika omfång och i olika delar 
av användningen, och det innebär att de har stött på tekniska svårigheter så pass ofta att de i 
mångt och mycket gett upp på de delar som inte fungerar. De har alltså, helt eller delvis, 
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upphört att använda dem på grund av tekniska problem, och det uppges bero på att de skapar 
ett irritationsmoment och att det tar för mycket tid att lösa eller att förbereda sig inför.  
 
Flera av informanterna beskriver just den förberedande processen som mycket stressande, och 
att osäkerheten på att tekniken inte ska fungera gör att de ofta utför dubbla planeringar, med 
och utan teknik, eller försöker att vara på plats i lektionssalen tidigare för att inte riskera att 
värdefull lektionstid går åt till att hantera tekniken. Båda dessa moment tar tid som sällan 
upplevs problemfri att avvara i yrkets vardag. Utmaningarna med förberedelserna inför en 
lektion med den interaktiva skrivtavlan beskrivs för exempel av Disa: 
 

Den strular ofta.  Det är väl det som gör att man drar sig för att använda det. För om jag kommer till 
ett klassrum, ‘oj, idag ska jag använda projektorn. Jag måste se till att jag är där tio minuter tidigare’. 
Man ska starta datorn, man ska logga in och så ska man se om det fungerar, ’Tio minuter är lite knappt 
där alltså, och har man då så att man kommer när lektionen börjar. Vilket man ibland gör, för att man 
har, då går det inte. Då går första minuterna, en kvart, till att få grejerna att fungera och det gör ju att 
man drar sig för att använda det. 
 
Disa 

 
Disa berättar också att även de gånger som hon lugnt kan förbereda de tekniska aspekterna av 
lektionen, är det inte säkert att tekniken ändå fungerar, och denna erfarenhet är återkommande 
bland informanterna. Tre av dem berättar hur de känner att de riskerar att mycket 
planeringstid går förlorad när detta händer och två av dessa berättar att det därför känns bättre 
att prioritera något annat redan från början.  
 
En annan frekvent förekommande invändning gällande de tekniska svårigheterna, förutom att 
det skapar irritationsmoment och tar mycket tid, är att det skapar ett avbrott i lektionen och att 
det tar lärarens fokus ifrån eleverna. Det i sin tur resulterar i att mycket av det intresse och 
fokus de har byggt upp hos eleverna förstörs, och att ordningen i klassrummet rubbas och 
mycket tid och kraft krävs för att försöka hitta tillbaka till situationen innan avbrottet, t ex 
Calle beskriver en del av denna problematik:  
	  

 … det är ändå en fantastisk teknik, egentligen är det ju fantastisk teknik. Problemet är ju att, det enda, 
det som jag ser som problemet är ju att man har inte riktigt ork med att man mitt under en lektion, 
eller mitt under en diskussion, genomgång, att man ska starta om en maskin. Det är ju liksom, det är ju 
liksom, dödar ju mycket av intresset så börjar man om, och det blir såhär medans jag startar om den 
här så, ja liksom, händer det en massa annat i klassrummet och så ska man ta tillbaka eleverna till där 
man var i diskussionen och det tar ju tid och, så man vill ju gärna att det ska vara, det ska funka 
klockrent liksom. 
 
Calle 

 
Att de interaktiva skrivtavlorna är ett verktyg eller hjälpmedel som ska verka i periferin, och 
inte behöva så pass mycket fokus under delar av lektionen eller yrket i stort, är alla inom detta 
förhållningssätt överens om. Att det inte är så i praktiken har påverkat deras användning och 
informanterna inom detta förhållningssätt berättar alltså att deras användning, mer eller 
mindre, har minskat på grund utav dessa tekniska svårigheter.  
 
Tre av informanterna beskriver att de skulle upplevas olustigt vid tekniska svårigheter om 
eleverna märkte deras okunskap och att det är ett orosmoment för dem i deras användning. 
Samtliga tre informanter uppger sig inte för att vara speciellt intresserade eller kunniga med 
teknik. Två av dem, som inte gått fortbildningen, är även de som tydligast beskriver hur de 
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upplever en ensamhet då tekniken krånglar, även om flera andra också nämner hur de skulle 
uppskatta att de hade någon nära att kunna vända sig till.  
 
Anmärkningsvärt för de informanter som berättar om detta förhållningssätt är att tre av dessa 
har tagit del utav fortbildningen, en av dem (Disa) har fått en typ av fortbildning i IST och 
endast en av dem har inte tagit del av någon typ av fortbildning i IST. Att majoriteten har tagit 
del av fortbildningen skulle kunna bero på att de, i och med de ökade kunskaperna, använder 
fler funktioner eller har ett mer utvecklat mål med sin användning och därför också kräver 
mer av verktyget. Två av dessa visar dock en förståelse för tekniken, de menar att tekniska 
svårigheter inte är specifikt kopplat till den interaktiva skrivtavlan utan något som nästintill är 
väntat generellt vid användning av teknisk utrustning. Trots det har dessa tekniska problem 
mer eller mindre begränsat deras användning och dessa två har därför valt att använda andra 
verktyg med liknande funktioner (exempelvis iPads med applikationer, appar, som har 
liknande funktioner som de verktyg som återfinns i Lync). 
 
 
Det andra förhållningssättet representeras av två lärare och det innebär att de upplever 
tekniska svårigheter, men att det inte har begränsat dem i deras användning av de interaktiva 
skrivtavlorna. Denna likhet är något förvånande eftersom de uppger relativt stora skillnader 
vad gäller fortbildning, användning och säkerhet, men båda arbetar på samma skola. Att hitta 
anledningar till detta vad gäller den specifika skolan är svårt, men det verkar som att dubbla 
planeringar kan vara svaret här. Eftersom informanten utan fortbildning beskriver att hon ofta 
har en “back-up” plan med sig, utskriven eller i huvudet, upplevs de tekniska problemen 
eventuellt inte som ett lika stort stressmoment för henne och påverkar därför inte hennes 
upplevelse eller begränsar hennes användning.  
 
Det tredje förhållningssättet innebär att informanten för det mesta inte upplever tekniska 
svårigheter, och därför inte har något att invända mot tekniska svårigheter, och det är en av 
informanterna som uppger det, Frida. Det är möjligt att det beror på att informanten inte 
använder den interaktiva skrivtavlan till något annat än till en dator och projektorduk, men å 
andra sidan upplever andra informanter med samma användning tekniska svårigheter.  
 

Praktiska	  utmaningar	  
 
En av de intervjuade, Disa, beskriver datorernas placering som ett stort problem, och 
informanten berättar att det är vanligt att hon måste vända eleverna ryggen för att kunna 
manövrera datorn. Ibland har Disa löst det så att hon tar med sig musen till katedern och 
manövrerar datorn därifrån, men då uppstår problemet att tangentbordet inte kan användas.  
 
Motsatsen till detta, att läraren istället skulle få en mer rörlig roll, är också något som 
framkommer. En av de intervjuade, Calle, anser att det för honom är en stor fördel att kunna 
stå vid skärmen och prata och då kunna använda sig utav den interaktiva pennan som 
muspekare direkt på tavlan istället för att vara låst bakom en dator, och menar att det är ett av 
sätten att få en webbsida att bli mer interaktiv och omslutande. Detta i sig skulle snarare 
kanske tolkas som en möjlighet med verktyget, även om den inte är en generell tendens i 
resultatet då bara en ger uttryck för detta.  
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Skillnaden mellan dessa upplevelser ligger i att den första informanten upplever stora problem 
med den interaktiva pennan, medan den andra inte ger uttryck för att sådana problem är lika 
påtagliga.  
 
De fysiska tillbehören såsom ljudkabel, penna och fjärrkontroll, är annars en vanlig 
invändning mot verktyget och innebär i sig en svårighet för flera lärare. Flera informanter 
berättar att dessa tillbehör ofta är trasiga, att elever tagit dem eller att kollegor lånat dem och 
att det är ett irritationsmoment att behöva springa och leta efter dem innan lektionsstart, eller i 
värsta fall i början av lektionen. Flera beskriver dessa praktiska utmaningar som en alltför 
tidskrävande omständighet i yrkets vardag och att dessa begränsar användningen. Alla 
informanter utom två framställer detta som ett stort irritationsmoment och det är de två som 
inte heller upplevde tekniska svårigheter som begränsande. 
 
Endast en av de intervjuade nämner andra praktiska problem som att eleverna har svårt att nå 
upp till tavlan för att kunna manövrera den och att eleverna någon gång har klagat på 
reflektioner i tavlans yta. Däremot upplevde informanten att det var svårt att se på tavlan då 
solen lyste in och de har löst det med mörkläggningsgardiner. 
	  

Kunskaper och andra faktorer 

Här beskrivs de kunskaper och andra faktorer som informanterna anser har betydelse för att 
inleda ett användande av de interaktiva skrivtavlorna i sitt arbete. Kunskaper som anses 
fördelaktiga berör främst datavana, intresse och praktiska erfarenheter vad gäller felsökning. 
De faktorer som framkommit under intervjuerna som mest betydande för användningen av 
IST i informanternas undervisning är fortbildning, kollegiala samtal, tid, tillvalsutrustning och 
teknisk support. Upplevelserna av dessa samt hur de intervjuade anser att dessa skulle kunna 
övervinnas redogörs för vidare. 
	  

Datavana	  och	  intresse 
 
Ett grundintresse för teknik rent allmänt är en stor fördel för att kunna använda den 
interaktiva skrivtavlan enligt fyra informanter, och ofta används orden ”intresse” och ”duktig” 
som sammanlänkade när de beskriver kollegor.  
 
Även vana av att hantera datorer, ordbehandlingsprogram och grundläggande felsökning 
framkommer som viktiga kunskaper att besitta för att starta en IST-användning. Att bristen på 
denna vana kan innebära att lärare inte kommer igång i sin användning av de interaktiva 
skrivtavlorna beskriver Anna. Hon berättar om en kollega som saknade vana och tillräckliga 
grundkunskaper och som gick en fortbildningskurs. Hon berättar att personen inte slutförde 
kursen därför att han inte upplevde att han hängde med och att det därför inte gav honom 
något. Hon berättar också att han idag inte använder den interaktiva skrivtavlan. 
 
Enbart Hanna, som inte upplevde tekniska svårigheter som en stor problematik, anser att inga 
särskilda förkunskaper krävs för en användning. Hon anser att man med tiden lär sig de 
vanliga felen och blir bättre på att hantera verktyget. Hon menar också upplevelsen har ett 
starkt samband med inställning, men så uppger hon också att hon besitter en säkerhet i sitt 
användande och till tekniken.  
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Kunskap och vana hänger ofta också ihop med att känna en säkerhet i att hantera tekniken 
enligt tre av informanterna, och de menar att rädslan för tekniken kan vara ett stort 
bekymmer. Utan denna säkerhet finns alltså en risk att tekniken upplevs som ett orosmoment 
och två informanter tror att oron kan dämpas om man som lärare har lite koll på vanliga fel 
och besitter förmåga till enkel felsökning. Att utveckla kunskaper vad gäller att hantera 
enklare tekniska svårigheter är något som också önskas av fortbildningen, som behandlas 
vidare nedan. 
 

Fortbildning	  
 
Innan informanternas upplevelser och tankar kring fortbildningen redovisas kan det klargöras 
att det i intervjuerna framkom att två av dem som inte deltagit i kommunens fortbildning har 
inhämtat en del kunskaper om de interaktiva skrivtavlorna via andra fortbildningar som mer 
indirekt berör verktyget och mer direkt ett ämne de undervisar i. 
 
Alla fyra som tagit del av den fortbildning som erbjudits dem gällande användning av de 
interaktiva skrivtavlorna upplever att fortbildningen både har haft en pedagogisk och en 
teknisk inriktning. Två av dem upplevde fortbildningen som bra eller okej och två av dem har 
tydligt negativa åsikter om upplägget och tidsåtgången. Informanterna har gått samma kurs 
vid olika tillfällen, men för olika personer, och det gör att man kan se en skillnad i 
upplevelserna av dem. En från vardera omgång av fortbildning står för de negativa 
invändningarna mot dem. Den första utbildningen uppfattades ta allt för mycket tid i anspråk 
och som alltför fokuserad på detaljer, och den senare upplevdes motsatt. Den upplevdes 
istället vara för kort och ytlig.  
 
Under intervjuerna framkom att det har varit en uttalad tanke på alla skolor att låta någon av 
de utbildade ta med sig kunskapen tillbaka till skolan och förmedla fortbildningen till 
kollegorna i form av en sorts introduktionsdag. Den upplevs på ett sätt också bristfällig utav 
de lärare som tagit del av denna, informationen ansågs vara alltför grundläggande och mer 
upplevdes behövas för att verkligen komma igång med användningen. Samtidigt menar flera 
av dem att dessa tillfällen ofta stressades igenom eftersom tiden är en sådan värdefull 
bristvara i en lärares vardag. Problemet ligger ju också i att de som tagit del utav 
fortbildningen från början inte upplevde den tillräcklig, och att de sedan ska förmedla detta 
vidare.  
 
Hälften av de informanter som inte tagit del av fortbildningen önskar att själva få ta del av 
den. Den ena informanter önskar det av just den anledningen att han upplevde 
introduktionsdagen som otillräcklig. Den andra informanten kom in i skolan efter det att de 
interaktiva skrivtavlorna introducerats och hon upplever att avsaknaden av fortbildning 
begränsar henne. Detta blir uppenbart ett problem för informanten själv, men man kan också 
ana att det indirekt upplevs som ett problem för övriga lärare också då det ofta beskrivs som 
önskvärt att dela kunskaper och erfarenheter med varandra.  
 
Flera informanter, även de som inte gått fortbildningen, beskriver en önskan om att 
fortbildningen inte borde vara så fristående från verksamheten i skolan. En informant berättar 
att de kunskaper som förmedlats på fortbildningen fortfarande inte har tillämpats i praktiken. 
Därför önskas att fortbildningen följs upp och ges utrymme åt även efteråt, i vardagen. Här 
önskas tid till att enskilt få bekanta sig med verktyget, men även tid och möjlighet att ge 
återkoppling till varandra och att delge varandra tips och idéer. Att tillsammans med kollegor 
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få komplettera fortbildningen på detta sätt ses av uteslutande alla som en viktig och önskvärd 
del. En av informanterna beskriver detta med att på detta sätt blir man mindre utelämnad och 
ensam i allt det nya, och tror att på det sättet skulle upplevelsen av en trygghet öka. 
 
Genom att tilldela kollegialt utbyte utrymme i fortbildningen, som fortsättning eller som 
komplettering, undviks också de känslor som tre av de intervjuade beskriver, nämligen att 
fortbildningen känns som onödig och som slöseri med tid eftersom tiden att arbeta med det i 
vardagen inte finns, och det trots att en av dem upplevt fortbildningen som bra.  
 
Flera av de intervjuade önskar också att fortbildningen inte vore frivillig, utan borde vara 
ålagd att gå, så att hela lärarlaget deltagit och sitter på samma, om inte annat liknande, 
grundkompetens. Denna önskan kan också bero på att det ökar möjlighet för kollegialt utbyte. 
Till detta krävs utrymme, främst tid, som är särskilt avsatt till det eftersom ingen i dagsläget 
menar att de har lätt att hitta gemensamma tider eller att alla prioriterar detta.  
 
Endast en av de intervjuade, Calle, menar att man måste ha överseende, tålamod och 
förståelse för alla lärares upplevelser av verktyget. Att ändra en lärares arbetssätt och 
beteende är inget som görs på en studiedag enligt informanten, det tar tid, och han menar att 
det finns en risk att de interaktiva skrivtavlorna ratas innan de ens fått chansen om lärarna 
känner sig ensamma och inte får tillräckligt med tid. 
 

Kollegiala	  samtal	  och	  kollegialt	  lärande	  
 
Ett sätt att övervinna lärares känsla av ensamhet när de ska starta användningen av de 
interaktiva skrivtavlorna är alltså pedagogiska diskussioner där erfarenheter och kunskaper 
kan bytas mellan lärare, men de önskas också vara återkommande även av andra skäl än just 
fortbildning där en uppstart av användningen är målet.  
 
Sex av informanterna önskar att utbytet kollegor emellan fortgår över längre tid än just i 
början av användningen, och det är den kontinuerliga användningen och diskussionen i 
lärarens egen arbetsmiljö som saknas. De pedagogiska samtal som skapar ett kollegialt 
lärande upplevs som otroligt viktiga för de enskilda lärarna, och detta framkommer inte bara 
hos de informanter som upplever sig osäkra i sitt användande. Även de som berättar att de 
känner sig säkra i att hantera verktyget upplever kollegiala samtal viktiga, detta eftersom de 
bidrar till enskild utveckling enligt alla intervjuade. Erik beskriver hur man lätt fastnar i det 
man kan bra och sällan utvecklas eller tester nya vägar, just i brist på andras influenser, citatet 
återfinns nedan. 
 

Man måste göra det och så blir det lätt så att, för min egen del i alla fall, att man gör de där grejerna 
man kan. Man utvecklas inte så mycket och det finns inte någon annan som gör det heller. Det är 
skillnad om man, om det är många som håller på va, med Lync, då blir det ju så, ‘hur gjorde du där?’, 
‘vet du att man kan göra så?’. 
 
Erik 

 
Flera informanter som har en mer omfattande användning beskriver samma sak, att det är allt 
för många personer på samma skola som har begränsat sin användning till att använda den 
som en dator och projektor, och att det är därför som det fruktbara utbytet är svårt att få till.  
 
En annan ofta påtalad orsak till att kollegiala samtal sällan genomförs är förstås tid, den lilla 
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tiden kollegor har gemensamt tas oftast upp av praktiska och organisatoriska göromål enligt 
fyra stycken av de intervjuade. Att träffas och diskutera vad som händer i klassrummet är 
därför sällan förekommande eftersom det helt enkelt inte hinns med, men brist på tid upplevs 
också på andra sätt som problematiskt och begränsande och det diskuteras vidare nedan. 
 

Tillgänglig	  tid	  
 
Att tiden upplevs som en begränsande faktor av många, har tidigare många gånger 
framkommit i detta resultat, exempelvis tid till att planera och förbereda lektioner men också 
till kollegiala samtal. De allra flesta uttrycker dock att svårigheten beror på att tiden är en brist 
i läraryrket i stort och därför gäller svårigheten sällan specifikt de interaktiva skrivtavlorna. 
Däremot menar tre av informanterna att moment som detta, att påbörja en användning av ett 
nytt verktyg som kräver mycket tid, sällan prioriteras eftersom de ofta upplever stressmoment 
i yrket.  
 
Att lärare hanterar sin situation med att ha så otroligt mycket att göra är ett engagemang i sig 
enligt Calle, och därför tror han att många lärare helt enkelt inte orkar engagera sig i att lägga 
tid på nya saker. Som IKT-pedagog hör han att intresset finns hos många och han tror att om 
tiden fanns skulle situationen säkert se annorlunda ut eftersom många upplever tiden som ett 
stort stopp för att man ska kunna börja använda tekniken i klassrummet. Detta visar också 
flera av informanternas berättelser, att en användning kräver kunskaper men också en hel del 
vana som kommer med tiden man bekantar sig med verktyget och utvecklar en säkerhet.  
 
Flera av de intervjuade som använder verktyget mer omfattande har lagt ned mycket tid på att 
starta igång sitt eget IST-användande. Att de lagt ned sådan tid, som en av de intervjuade 
benämner som ”gratis-jobb” (Hanna), anser de bero på eget intresse. Flera av de intervjuade 
saknar ett så starkt personligt intresse för att de ska lägga extra tid, och då tiden inte finns att 
avvara på arbetstid verkar det svårt att komma igång. Att tillförlita sig på lärares personliga 
intresse och egen tid är ingen lösning som man kan bygga en verksamhet på, och en av 
informanterna beskriver också detta. Erik berättar att så länge det är nytt och lärare är 
entusiastiska fungerar det, men inte i längden. Det är inte bara att få tid till att i början skapa 
en ny vana, och till viss del också ett intresse, i att hantera verktyget. Två informanter 
beskriver hur det behövs mycket tid i början för att föra över allt material från pärmar till filer 
som kan användas i datorn.  
 
Alla dessa aspekter av tid är självklart viktiga att ta hänsyn till för att främja en användning av 
de interaktiva skrivtavlorna. Främst också för att flera av de intervjuade berättar hur deras 
användande och inställning till verktyget har utvecklats över tid. Exempelvis berättar Calle, 
som idag talar om ett intresse och en trygghet i sin tekniska kompetens, om sin egen 
användning och menar att han sakta utvecklats från att bara använda dator och projektorskärm 
till att idag integrera webbsidor, bloggar och annan utrustning i sin undervisning.  
 

Tekniska	  tillval	  och	  support	  
 
Ingen av skolorna som de intervjuade representerar har tillgång till någon tillvalsutrustning 
och enbart de informanter som gått fortbildningen nämner något om dessa. Ingen av dem 
uppger att de känner sig begränsade i sin användning på grund utav avsaknad av 
tillvalsutrustning, men fyra av informanterna ser möjligheter i dem och önskar deras funktion. 
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Två av informanterna var inte medvetna om att, och vad för slags, tillvalsutrustning som 
finns. 
 
Tre av informanterna anser att responssystemen har många fördelar att ge, och har löst det 
genom att använda versioner som finns att tillgå via nätet exempelvis Socrative. Hanna menar 
också att de som finns att köpa specifikt till de interaktiva skrivtavlorna är onödigt dyra för 
den enda funktionen de har, som mentometerknappar, och tycker att det är bättre att satsa på 
iPads till eleverna som har både denna och samtidigt också andra funktioner och 
användningsområden.  
 
Anna önskar också en dokumentkamera att använda i NO-undervisningen för att 
dokumentera, men också för att kunna visa eleverna på tavlan. Dokumentkamera är en typ av 
kamera som projicerar bilden på tavlan som läggs under, och bilden kan också sparas. Den 
fjärde informanten, Frida, nämner också dokumentkameran som önskvärd, och hon nämner 
speciellt fördelen med att kunna visa sidor ur böcker med den på ett smidigare sätt utan att 
behöva kopiera till en OH-film. Hon jämför det också med att de traditionella OH-apparaterna 
visar färg dåligt och att detta skulle ge mer färg och finare bilder att presentera för eleverna. 
 
Två av informanterna berättar uteslutande om positiva erfarenheter av samarbetet med 
support-organisationen. De beskriver att support-organisationen ofta kommer redan samma 
dag vid problem. Dessa representerar inte samma skola, och deras kollegor, och de övriga 
informanterna i studien ger istället uttryck för en missbelåten inställning gentemot 
organisationen. Det är främst tre invändningar som framkommer under intervjuerna.  
 
Den första och allra mest förekommande invändningen är att de är svårtillgängliga och att det 
tar lång tid att få hjälp. De flesta informanter upplever att assistansen inte är självklar och 
berättar att samarbetet är problematiskt. Att detta är ett irritationsmoment syns tydligt, och det 
är också något fyra informanter uttryckligen berättar. 
 
Den andra invändningen rör uppdateringar. En önskan om att support-organisationen 
snabbare får ut de senaste versionerna av programmen till de interaktiva skrivtavlorna 
beskrivs också. Om versionerna av Lync inte är densamma på datorn där lektionen förbereds 
och på den dator där det ska presenteras måste det läggas mycket tid på att redigera om filen i 
klassrummet eftersom den inte presenteras på korrekt sätt, exempelvis kan text vara flyttad 
och i annat format. Detta upplevs som ett stort problem av Anna och är en av anledningarna 
till att Lync med tiden fått ta en allt mindre del av hennes undervisning, men problemet 
nämns också hastigt av ännu en till informant.  
 
Den tredje och sista invändningen representeras av en av informanterna, Calle. Här upplevs 
problemet ligga på ett annat plan och det är här inte supporten, hjälpen i sig, som är bekymret. 
Här upplevs begränsningen istället ligga i att support-organisationen tilldelar skolan tekniska 
hjälpmedel som inte alltid är anpassade efter verksamheten och önskar att de tog mer hänsyn 
till lärarnas krav på tekniken och anpassade sig efter lärares förutsättningar i vardagen.  
 
Två av informanterna berättar uttryckligen att de tidigare har haft någon person på skolan som 
nära funnits till hand vid tekniska svårigheter, exempelvis en datatekniker, men det var innan 
de interaktiva skrivtavlorna installerades. Numera känner de sig ensamma i sitt användande 
och då tekniken krånglar under lektionstid, de anser därför att detta borde återupptas för att 
öka användningen. De två informanter som berättar att de i dagsläget faktiskt har någon sådan 
resurs upplever ändå inte den hjälpen i vardagen som de hade behövt. Den ena av 
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informanterna beskriver hur personen i fråga, som är dataansvarig, har så pass mycket att göra 
att även hjälpen därifrån upplevs som svårtillgänglig och långsam. Den andra informanten 
beskriver att de har en person som fått tid tilldelad att hjälpa till med viss teknisk support, 
men att det är på en mycket praktisk nivå som inte alltid räcker till för att lösa vissa problem. 
Även om denna lokala support upplevs ha brister berättar alla intervjuade som upplever 
tekniska svårigheter att de önskar att hjälpen fanns närmre deras vardag. 
	  

Sammanfattning	  
 
Sammanfattningsvis har alla informanter upplevelser av möjligheter, svårigheter samt 
kunskaper och andra faktorer, och dessa upplevelser summeras i punktform nedan. Det som 
inte framgår i tabellen nedan, eftersom det inte klart tillhör någon av begreppen, men som är 
värt att nämnas eftersom det genomsyrar hela resultatdelen är att flera av de intervjuade 
uttrycker en känsla av rädsla, oro och ensamhet i tekniken och användandet.   
 
 
 

Möjligheter: 
• Skapar variation och intresse 

(Wordwall, att närma sig elevernas värld och skapa variation med hjälp av multimedia och internet) 
• Multimedia engagerar 

(elevernas sätt att hämta information och ta in omvärlden på) 
• Förstärker och skapar flexibilitet 

(mångsidig information, använda tidigare material och tillvarata associationer) 
• Tillgodose alla behov och skapa relationer 

(Behov tillgodoses med hjälp av variation och flexibilitet och relationer kan stärkas då läraren 
behärskar elevernas sätt att hantera omvärlden med stort informationsflöde och teknik) 

• Hjälp att nå kunskapsmål om digital teknik 
(via indirekt inlärning) 

 
Svårigheter: 

• Att skapa digitala material 
• Att hitta och spara digitala material 
• Tekniska svårigheter 

(främst Lync, den interaktiva pennan och ingångssignaler) 
• Praktiska utmaningar 

(datorns placering och att fysiska tillbehör saknas eller är trasiga) 
 

Kunskaper och andra faktorer: 
• Datavana och intresse 

(samt kunskap om vanliga fel och enkel felsökning) 
• Fortbildning 

(önskas vara mer återkommande och integrerad i verksamheten med hjälp av bland annat kollegialt 
lärande) 

• Kollegiala samtal och kollegialt lärande 
(önskas, men är svåra att genomföra på grund utav brist på tid samt att kollegor är på så olika nivå 
vad gäller användning) 

• Tillgänglig tid 
(tidsbrist vanligt, och att IST därför inte prioriteras) 

• Tekniska tillval och support 
(en del önskar responssystem och dokumentkamera i undervisningen samt att support-
organisationen vore mer lättillgänglig och att de uppdaterar oftare. Att det fanns någon nära till 
hands vid tekniska problem önskas också.) 
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Diskussion 
Studien har undersökt hur Linköpings kommuns satsning på interaktiva skrivtavlor har 
påverkat undervisningen ur ett lärarperspektiv. Detta gjordes utifrån frågeställningar som rör 
begreppen möjligheter, svårigheter samt kunskaper och andra faktorer. Här presenteras de 
mest framträdande mönster som hittats utifrån dessa, samt värderas och bearbetas med hjälp 
av befintliga modeller och Tidigare forskning. Först diskuteras hur lärare upplever IST som 
verktyg i deras yrkesvardag utifrån frågeställningarna, för att sedan diskuteras mer 
övergripande. 
 
Att de intervjuade lärarna upplever den interaktiva skrivtavlan som engagerande för eleverna 
är tydligt, liksom Tidigare forskning beskriver. Den tidigare forskningen har också visat att 
den främsta anledningen till detta är möjligheten till nätresurser och användning av 
multimedia, och det framkommer också i denna studie. Informanterna uppskattar att verktyget 
ger dem nätresurser på ett mycket lättillgängligt sätt och att det ger dem möjligheter att 
presentera uppdaterad information på varierande vis. Även här, vad gäller den positiva 
uppfattningen av att med verktyget vara mångsidig och flexibel, är denna studie och Tidigare 
forskning mycket samstämt, exempelvis vad gäller repetition och möjligheten till att 
tillgodose särskilda behov i klassrummet. Däremot är det mindre tydligt om verktyget har 
samma engagerande effekt på informanterna själva, som Tidigare forskning visar, många av 
de intervjuade lärarna upplever tekniska svårigheter och brist på tid som en så pass avgörande 
del att det färgar hela deras inställning mot verktyget. Studien visar att denna negativa 
inställning ofta resulterar i en begränsad användning av de interaktiva skrivtavlorna.  
 
De lärare som ger uttryck för en positiv inställning gentemot verktyget anser ofta att de själva 
har ett högre intresse än andra och har på flera sätt visat att de dessutom har en större 
datavana. Detta intresse har i återkommande fall resulterat i att informanterna också har lagt 
ned extra tid på att bekanta sig med verktyget och för att lära sig att hantera det. Dock innebär 
det inte att de har uppnått en sådan förhöjd teknisk kunskap att de aldrig upplever tekniska 
svårigheter. Snarare är det egna intresset och engagemanget det som är skillnaden och som är 
avgörande för att lärarna ska komma över den första tröskeln, och som innebär det 
stressmoment som de tekniska svårigheterna medför för varje nybörjare. Att överkomma 
denna tröskel är första steget mot ökad kunskap och i slutändan en ökad användning av 
tekniken.  
 
Flera av de intervjuade berättar att de begränsas i sin användning även på grund av andra 
orsaker än tekniska svårigheter, såsom bristande kunskaper och osäkerhet. Att lärare upplever 
en känsla av osäkerhet vid en integrering av de interaktiva skrivtavlorna framkommer som 
relativt vanligt förekommande i denna studie, men syns inte lika tydligt i litteraturen. Den 
enda studie som i Tidigare forskning berör detta är Moss et al. (2007), som har kommit fram 
till att de lärare som känner en osäkerhet i tekniken har lägst användningsfrekvens. Detta 
skulle kunna leda till att de osäkra lärarna riskerar att hamna i en olycklig spiral, att när 
tekniken upplevs som ett problem minskar användningen och när användningen minskar har 
de allt svårare att utveckla kunskaper och förmågor som kan ge dem den säkerhet som de 
behöver för att öka sin användning.  
 
Det innebär att dessa hinder, och att arbeta för att minska dem, är en mycket viktig del i 
processen för en ökad användning. Att bereda lärare möjligheter för att överkomma tekniska 
svårigheter, bristande kunskaper och osäkerhet, är också betydande av en annan anledning. 
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Skarin (2007) har sett att då läraren inte längre behöver koncentrera sig på tekniken, och att 
den används naturligt och otvunget, ökar även elevernas inlärning. Dvs., ju mer integrerad 
och självklar tekniken är desto mer effektivt verkar de interaktiva skrivtavlorna. 
 
Den problematik som Tidigare forskning visar på vad gäller planeringsarbetet framkommer i 
denna studie inte lika tydligt, men det är samtidigt en naturlig följd eftersom många i denna 
studie valt att gå ifrån det interaktiva programmet som följer med verktyget, i detta fall Lync. 
Att Lync sällan används är en möjlig orsak till att begreppet interaktivitet inte framkommer 
särskilt ofta eller tydligt i intervjuerna.  
 
I de fall där informanterna närmade sig begreppet interaktivitet kunde det tolkas som att det är 
teknisk interaktivitet, eller interaktivitet mellan elev-teknik, som ofta verkar vara det som 
syftas på. Det innebär, som namnet antyder, att den interaktivitet som förekommer i 
klassrummet mestadels sker mellan elev och teknik (McQuillan et al., 2012; Moss et al., 
2007). I detta fall kunde det önskas att det fanns ytterligare begrepp vad gäller interaktivitet, 
begrepp som benämner interaktivitet mellan lärare och teknik, eftersom de förmodligen skulle 
vara mer lämpliga här. Den uppfattning man får av informanternas berättelser är att eleverna 
sällan ges utrymme till användning, och det grundas bland annat på att den interaktiva 
skrivtavlan inte uppges användas för att främja helklassdiskussioner eller för att på andra sätt 
involvera elevernas deltagande. Undantaget är den interaktiva pennan, som endast få av 
informanterna använder och som även i dessa fall används mycket sällan. Generellt är det 
läraren som demonstrerar sin egen interaktion med tekniken. 
 
Studien visar att informanterna inte upplever planeringsarbetet som en positiv aspekt såsom 
exempelvis Beauchamp & Parkinsson (2005) sett. Lärarna i deras studie uppger att de 
upplever planeringsarbetet som positivt genom att den skapar naturliga reflektioner inför 
lektionerna. Att denna studies informanter inte upplever det på samma sätt kan vara 
ytterligare en följd av att de intervjuade sällan använder Lync, och att de därför inte behöver 
planera lektionerna lika noggrant. För flera av de intervjuade handlar planeringsarbetet om att 
hitta bra webbsidor att visa och då kommer det noggranna planeringsarbetet inte lika 
nödvändigt och naturligt. Det kan innebära att reflektionen inte lika tydligt krävs. Detta är på 
ett sätt en nackdel med de intervjuades situation, de tvingas inte till denna nödvändiga 
reflektion och ser därför inte alla fördelar med verktyget. De blir inte medvetna om de 
interaktiva skrivtavlornas möjligheter och utbud, och anser därför inte heller att verktyget är 
värt att lägga tid på att utforska vidare.  
 
Brist på möjligheter till reflektion är en nackdel även av andra skäl. Moss et al. (2007) lyfter 
sambandet att de lärare som medvetet reflekterar över sin användning är de som bäst använder 
tekniken i klassrummet. Reflektion är en betydande del av läraryrket i stort och enligt 
Greiffenhagen (2000) är det inte alltid lärare ställer sig frågan på vilket sätt tekniken kan 
förbättra undervisningen innan den används. Man kan ana av resultatet att det finns en 
tendens att vissa av de intervjuade har uppfattningen om att teknikens uppgift är att det ska 
vara roligt och fånga intresse och uppmärksamhet, men Moss et al. (2007) menar att tekniken 
bara kan påverka elevernas inlärning positivt om lärare använder den med syftet att utveckla 
elevernas förståelse, och det är svårt att se sådana generella tendenser eller uttryck hos de 
intervjuade. Detta är ett resultat som även finns i tidigare studier, Glover et al. (2005) har sett 
att lärare överlag sällan intar ett medvetet förhållningssätt till tekniken, och i en senare 
publikation skriver de att lärare ofta använder tekniken som ett mål i sig utan reflektion över 
hur den kan stödja pedagogiken (Glover et al. 2007). Man kan ana att dessa resultat gäller 
även denna studie, med några undantag.  
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Ett sätt att skapa möjligheter för lärare att öka medvetenheten och den nödvändiga 
reflektionen, så att tekniken ytterligare fungerar som ett pedagogiskt medel istället för ett mål, 
skulle kunna vara de kollegiala samtalen som flera av de intervjuade efterlyser. De 
pedagogiska samtalen kollegor emellan är också något som Skolverket (2009a) menar hänger 
ihop med ökad användning, och därför skulle de också kunna hjälpa de lärare som känner en 
osäkerhet ur den onda spiralen med minskad användningsfrekvens. Skolverkets slutsats 
framkommer också mycket tydligt i t.ex. Hannas fall. Hanna har stor möjlighet till kollegiala, 
pedagogiska, samtal och utbyte via andra fortbildningar och hon själv menar att det är till stor 
glädje för henne i sitt användande. Hon är dessutom en av de flitigaste med att använda tavlan 
trots att hon inte har tagit del av den grundläggande fortbildningen. Detta visar på hur stor 
betydelse de utbyten dessa samtal ger för enskilda lärares inställning och användning. Därför 
borde de kollegiala samtalen ha en ytterligare betydelse för de som upplever en ensamhet i sin 
användning och en utsatthet för tekniken, att dela med andra kan stärka både självförtroende 
och kunskaper. 
 
Det som dock försvårar sådant samarbete på skolorna är att det ofta är en mycket stor skillnad 
i användning av de interaktiva skrivtavlorna, vissa använder uteslutande projektor-funktionen 
och andra kopplar dessutom till iPads. Deras skillnader i kunskaper och användning gör att de 
har svårt att dela erfarenheter och material med varandra, och utan allmän användning på 
skolorna sker sällan erfarenhetsutbyten och det försvårar en utveckling. Därför är det ett stort 
problem att inte alla tar del av fortbildningen, och det ger också informanterna uttryck för. De 
önskar att alla har en gemensam grund att stå på, och då det i studien och i Tidigare forskning 
visats att lärare upplever att tiden är en bristvara i arbetets vardag blir detta ännu viktigare. Då 
tiden till enskild träning inte finns i vardagen blir betydelsen av att alla fått ta del av 
fortbildningen stor. Att det är en svårighet då inte alla tagit del av fortbildningen, är en aspekt 
som är unik för denna studie och som inte framkommer på samma sätt i litteraturen. 
 
Uppfattningarna att det önskas mer utav fortbildningen är tämligen överensstämmande med 
den tidigare forskningen. De intervjuade ger en relativt samlad bild av en besvikelse över 
fortbildningen, och det kan verka förstärkande på de lärare som känner en osäkerhet och deras 
inställning till att tekniken är omöjlig att hantera. Speciellt önskas fler möjligheter till att 
själva få träna med verktyget och skapa en vana, men till viss del också sitt eget 
förhållningssätt, och det har flertalet studier också kommit fram till (Glover et al., 2005; 
Hodge & Andersson, 2007; Moss et al., 2007). Att få möjlighet till att själv få träna och skapa 
en vana och säkerhet skulle underlätta för de lärare som känner en osäkerhet. Samtidigt 
beskriver informanterna att tidsaspekten ofta är begränsande och beskrivs som en stor, om 
inte den största, faktor som påverkar användningen. Att tiden är avgörande för att lyckas med 
en integrering av de interaktiva skrivtavlorna i skolan har setts också i andra studier, 
exempelvis beskriver Hodge & Andersson (2007) tiden till den enskilda träningen som det 
absolut viktigaste för lärare för att kunna tillgodogöra sig nödvändiga praktiska och tekniska 
kunskaper.  
 
Eftersom informanterna ger uttryck för skilda antaganden vad gäller elevers uppfattningar av 
tekniken och den multimedia som presenteras, och eftersom elevers perspektiv är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till för att kunna integrera tekniken på ett medvetet sätt, skulle detta 
område vara fördelaktigt att behandla i fortbildningen.  
 
Studier som studerar elever och deras erfarenheter och förhållningssätt till de interaktiva 
skrivtavlorna finns att tillgå, men de visar på skillnader i resultatet vad gäller teknikens 
nyhetsfaktor. Exempelvis har Moss et al. (2007) sett att då IST har blivit en vardaglig 
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företeelse för eleverna dämpas den positiva effekten på elevers motivation och engagemang.  
Ett annat resultat, som pekar på motsatt utveckling, finns hos Knight et al. (2005) som sett att 
den positiva effekten vad gäller ex. motivation kvarstått då de studerat situationen mer än två 
år efter introduktionen. Denna nyhetsfaktor behandlas mycket lite i litteraturen och kan därför 
vara betydande att studera vidare för en ökad, och mer medveten, användning. 
 
De intervjuade ger också en samlad bild att det finns en uppfattning om att intresse, tidigare 
kunskaper och vana hänger ihop med teknisk kompetens. Kunskaper som lärarna framhåller 
är datavana och intresse, och trots att långt ifrån alla i studien har ett intresse av tekniken 
synliggörs en möjlighet för att hjälpa intresseskapandet på traven. Först och främst genom att 
underlätta och minska alla hinder på vägen som redan diskuterats, men också genom att visa 
på de möjligheter som verktyget för med sig. I denna studie framstår det som att de 
informanter som har en begränsad användning av verktyget, använder den som en projektor 
och dator, sällan är medvetna om hur användandet ytterligare kan utvecklas. Exempelvis är 
inte alla medvetna om vad Wordwall och Lync är. Skulle de få möjligheter till att öka sin 
medvetenhet om möjligheterna med verktyget kan en känsla av, om inte intresse så kanske 
åtminstone av nyfikenhet skapas. I bästa fall resulterar det i sin tur till att en utökad 
användning främjas, en användning som bygger på fler funktioner än projektor och 
internetuppkoppling. Det framstår som betydande då studier visat att undervisning med 
interaktiva skrivtavlor som bygger på en sådan utökad användning är mer fördelaktig i 
jämförelse med undervisning med en traditionell skrivtavla (Hall & Higgins, 2005; Wall et 
al., 2005). 
 
Att flertalet informanter har en begränsad användning av verktyget kan vara en orsak till att 
inte fler nämner möjligheten till att stärka elevers digitala kompetens. Om lärarens 
användning bygger på sådana kunskaper de tror att eleverna själva besitter då de använder 
datorn hemma, såsom att navigera på internet, syns inte verktygets möjligheter till att 
ytterligare bidra inom området. Därför borde ytterligare en dimension i att synliggöra 
verktygets möjligheter och därmed öka användningen vara att tydliggöra vad begreppet 
digital kompetens innebär, vilken typ av kunskap som förväntas förmedlas till eleverna osv. 
Att öka möjligheterna till kollegiala samtal kan vara en lösning även här. Att tillsammans med 
andra sätta ord på de praktiska kunskaper och förhållningssätt som elever förväntas utveckla 
under sin skoltid ger ett uttalat mål och kan verka stöttande. Även konkreta strategier, lokala 
eller nationella, som synliggör syfte och mål kan här ha en betydande roll. 
 
Att hjälpa elever att utveckla digital kompetens och därmed avse att lärare ska verka för att 
minska den digitala klyfta som hotar samhället är riktigt och på inget sätt ett omöjligt 
uppdrag. Men, om lösningen på detta är att öka användningen av IKT-verktyg i 
undervisningen som OECD (2009) och Justitiedepartementet (2002) framhäver är det utifrån 
denna studie tydligt att lärarna måste ges möjligheter till att utvecklas med tekniken och däri 
få stöttning.  
 
För att de interaktiva skrivtavlorna ska lyckas med uppdraget att öka elevers digitala 
kompetens har en process synliggjorts i studien, där utökat stöd är en betydande faktor (se 
Figur 3 nästa sida). Utan stöttning avstannar processen och studien påpekar att den behöver 
fullföljas för att de interaktiva skrivtavlorna ska uppnå sitt syfte. Dessa stöttande resurser 
behövs såväl vid introduktionen av de interaktiva skrivtavlorna som kontinuerligt i arbetets 
vardag och bör därför omfattas i budgeten för en integrering. 
 
 



	   35	  

 
 

 
 
 

 
Figur 3. Processen som möjliggör för de interaktiva skrivtavlorna att verka stöttande i arbetet med att uppnå 
elevers kunskapsmål om digital kompetens. 
 
 
Figuren ovan beskriver de övergripande förhållanden som framkommit i diskussionen. För att 
uppnå en ökad användning krävs att upplevelsen av tekniska svårigheter, bristande kunskaper 
och osäkerhet hanteras. En ökad användning är önskvärt från flera håll men studien beskriver 
att det inte är tillräckligt, bland annat för att verktyget ska verka effektivt och för att kunna 
tillgodose det ökade kravet på digital kompetens. Ovan har argumenterats för att 
användningen dessutom behöver vara utökad och naturlig och för att uppnå det föreslår denna 
studie att lärare ges större möjligheter till fortbildning, teknisk support, tid och kollegiala 
samtal, som i sin tur ger möjligheter till reflektion och ett medvetet användande. 
 
Att kräva sådana förändringar av lärares arbetssätt som en interaktiv skrivtavla kräver tar tid 
som behöver bistås dem, såsom Calle beskriver det måste lärare ges tid till att ändra sitt sätt 
att undervisa, och det kan inte göras på en studiedag. Flera av de intervjuade i studien berättar 
hur deras användande och inställning till verktyget har utvecklats över tid och detta har 
framkommit också i andra studier. Moss et al (2007) har visat att det med tiden ofta sker en 
utveckling gentemot ökad användning och positiv inställning. Att lärare också påverkas av en 
nyhetsfaktor är inte uteslutet, men verkar inte vara fallet då deras utveckling alltså tenderar att 
gå i motsatt håll mot elevernas. Samtliga intervjuade har haft de interaktiva skrivtavlorna i 
1,5-2 år och det kan innebära att denna utveckling gentemot ökad användning och positiv 
inställning än så länge inte kan ses i resultatet.  
 
De IT-strategier som inledningsvis behandlades skulle kunna hjälpa lärare att integrera den 
interaktiva skrivtavlan i sitt pedagogiska arbete genom att aktivt peka ut mål och syfte med en 
användning, och Skolverket (2009a) kom fram till att tydliga strategier och ökad användning 
hänger ihop. Skarin (2009) skriver i en krönika för Framtidens lärande att dessa strategier är 
nödvändiga som stöd för att skolan och de enskilda lärarna ska kunna utvecklas med tekniken.  
 
Både de nationella och lokala strategierna skulle kunna verka stöttande och därmed också 
minska lärarnas känsla av att vara utlämnade genom att ge dem tydliga mål och riktlinjer med 
användningen. Den lokala, kommunala, strategin med både ett visionsdokument och ett 
uppföljningsdokument som är önskvärt verkar finnas i Linköpings kommun, men det framstår 
som att lärarna trots det inte känner av deras stöttande och styrande kraft. Inget i intervjuerna 
visar på att lärarna har kännedom om den kommunala strategin och detta glapp mellan faktisk 
verksamhet och strategi kan vara en orsak till att informanterna önskar ytterligare stöttning. 
Skarin (2009) och Stiftelsen DIU (2010) beskriver den holländska modellen, Fyra i balans, 
som ett redskap för att få den kommunala IT-strategin att verka som ett praktiskt verktyg i 
skolornas verksamhet. Figuren nedan illustrerar redskapet. 
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Figur 4. Illustrativ bild över redskapet Fyra i balans. Modifierad efter Stiftelsen DIU (2010). 
 
 
Figuren visar att tydliga pedagogiska föreställningar om användandet, kompetensutveckling, 
tillgängligt digitalt innehåll samt praktiska och tekniska aspekter är avgörande för den 
pedagogiska användningen av IT. Jämförs denna modell med informanternas situation 
framkommer tydliga skillnader. Att användningen saknar tydliga mål kan diskuteras, men att 
en nationell IT-strategi skulle säkerställa detta är sannolikt då utpekandet av mål och syfte är 
ett av strategins huvudsakliga ändamål. Vad gäller kompetensutveckling är informanterna 
generellt inte tillfreds med fortbildningen och anser inte att de har möjligheter till att utveckla 
nödvändiga kunskaper och färdigheter. Inte heller har majoriteten av lärarna lätt att tillgodose 
sig själva med det digitala innehåll de önskar på grund av tekniska svårigheter eller bristande 
teknisk kunskap. Till sist, praktiska och tekniska aspekter, upplevs inte heller vara 
problemfritt och då är det framförallt support-organisationen som önskas mer utav.  
 
Att denna studies resultat visar att informanterna sällan upplever att dessa fyra ben 
tillgodogörs förstärker aningarna om att det vid övergången mellan kommunal strategi och 
faktisk verksamhet finns en problematik. Dessutom skriver Stiftelsen DIU (2010) att den 
kommunala strategin behöver vara väl känd och förankrad på skolan för att den ska få någon 
effekt, vilket inte kan ses spår av i informanternas berättelser. För att främja en ökad, utökad 
och naturlig användning av de interaktiva skrivtavlorna bör avståndet mellan verksamhet och 
strategi därför studeras vidare. 
 
En annan möjlig, eller bidragande, orsak till detta avstånd är att kommunerna i sin tur inte har 
någon nationell strategi att luta sig emot i dagsläget. Eventuellt saknar kommuner också den 
styrande kraft som ett uttalat syfte och mål i en nationell strategi för med sig, och som skulle 
kunna tydliggöra mål och visioner för kommunerna och därmed tydliggöra användningens 
mål för lärarna i verksamheten.  
 
Den nationella strategin har också möjlighet och kraft till att peka ut behovet av kopplingen 
mellan strategi och verksamhet som synliggjorts bristande i denna studie. Detta är en av 
studiens mest övergripande resultat och en omständighet som indikerar att förslaget om en 
nationell IT-strategi är ett lyckat förslag. Därför dras slutsatsen att en nationell IT-strategi har 
potential att öka användningen av IKT-verktyg i skolan och att säkerställa att de används med 
syfte och mål, och inte för att vara ett mål i sig. Denna studie föreslår att strategin bör ha en 
uttalad målsättning att IST-användningen förutom ökad användning också pekar ut riktningen 
mot en utökad och naturlig användning. 
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Slutsats 
Som det ser ut idag lyckas inte de interaktiva skrivtavlorna med att uppnå sitt syfte vad gäller 
att stötta lärare i deras uppdrag att förmedla digital kompetens eftersom lärare upplever 
sådana barriärer med verktyget att användningen begränsas. De svårigheter som framkommit i 
denna studie stämmer väl överens med litteraturen, men i studien framkommer också 
betydande effekter av dessa. Effekterna berör lärares inställning och osäkerhet. 
 
Vad gäller lärares inställning är den väl sammankopplad med tidigare erfarenheter utav 
verktyget och de svårigheter som lärare upplever med sitt IST-användande är uteslutande 
beroende av yttre faktorer. Lärarnas generella upplevelse av verktyget framstår som samman-
kopplade med upplevelsen av återkommande tekniska svårigheter, brist på support samt tid.  
 
Utöver nödvändigheten i att hantera dessa visar studien att en mycket viktig del i att öka 
användningen är att minska lärares osäkerhet kring verktyget. Det väsentliga i att övervinna 
lärarnas känsla av ensamhet och istället ge dem en känsla av gemenskap för att öka 
användningen framkommer tydligt. En möjlighet för att uppnå detta är att ge förutsättningar 
för kollegiala, pedagogiska, samtal. Förutsättningar som framkommer är dels tid, men också 
att fortbildningen borde ges till alla så att erfarenhetsutbyten faktiskt kan äga rum.  
 
Dessa kollegiala samtal kan samtidigt bidra till att skapa reflektion kring sin egen användning. 
Reflektion ses som en nödvändighet eftersom den krävs för att användningen ska utökas, ske 
mer naturligt samt komma bortom den första anhalten där användningen av tekniken är målet 
i sig. Tekniken ska utveckla och främja inlärningen och det kan inte tavlan själv göra, den 
kräver en lärare, en medveten och reflekterande pedagog, som styr den. Detta är betydande då 
det visats att verktyget verkar som mest fördelaktigt och effektivt då användningen utav de 
interaktiva skrivtavlorna, förutom utökad, dessutom är naturlig.  
 
För att främja en sådan användning visar studien att lärare behöver stöttning och hjälp utifrån, 
och i dagsläget verkar det praktiskt omöjligt för vissa av lärarna att själva överkomma de 
redovisade svårigheterna. Att lärare ges stöttning utifrån vad gäller tid, fortbildning och 
support visar denna studie vara avgörande för användningen och bör omfattas i budgeteringen 
vid en integrering av de interaktiva skrivtavlorna för att säkerställas. 
 
Den faktor som i studien framkommer som mest betydande vid en integrering av de 
interaktiva skrivtavlorna är att dess syfte, mål och strategi för att uppnå dem tydligt uttalas 
och når fram till verksamheten. Att det finns en strategi och ett uttalat mål med lärares 
pedagogiska användning kan bidra till ökad känsla av säkerhet och för att verktyget ska 
upplevas som meningsfullt. Här visar studien att det finns en problematik. Att föra kommunal 
strategi och vision närmre faktisk verksamhet och till lärarna som förväntas uppfylla dessa 
visioner i praktiken är en avgörande faktor i arbetet med att integrera de interaktiva 
skrivtavlorna framgångsrikt. Lärare behöver få veta vad som förväntas av dem och också ges 
förutsättningar till att utföra det. 
 
Globaliseringsrådet (2009) beskriver att ökade digitala lärresurser är en nödvändig insats för 
att stärka Sverige som kunskapsnation och för att ge svenska elever en ökad möjlighet att 
hävda sig internationellt. Därför förefaller det som om dessa strategier, både nationella och 
lokala, i framtiden kommer att bli än mer viktiga för att främja elevers digitala kompetens.  
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Förslag till fortsatta studier 
Trots att de interaktiva skrivtavlorna funnits inom området för utbildning relativt lång tid 
finns lite studier gjorda, och många av de som gjorts är fallstudier som kan vara svåra att 
generalisera. Man kan också se att många av studierna är mycket samstämmiga och studerar 
liknande fenomen. Därför har flertalet områden där ytterligare undersökningar skulle kunna 
gynna de interaktiva skrivtavlornas användning och effekter hittats. Ett urval av dem följer 
nedan i punktform. 
 
 

• Inte många av befintliga studier är gjorda på svenska förhållanden och därför föreslås 
att fler uppmärksammar de svenska klassrummen och deras dynamik då en IST 
integreras i undervisningen. Både vad gäller lärarens sätt att hantera och rent konkret 
använda den, men också hur eleverna påverkas. Detta framhålls också av Stiftelsen 
DIU då de menar att det i dagsläget är svårt att få en överblick över de initiativ som 
finns i landet och att det försvårar en utveckling av IST-användningen (2010). Skulle 
fler göra systematiska utvärderingar och dokumentera erfarenheter och lärdomar 
skulle utvecklingen förmodligen påskyndas enligt dem. 
 

• Att dessa svenska studier dessutom skulle vara långtidsundersökningar är också 
önskvärt då studier, även denna, visar att ett användande utvecklas över tid.  
 

• Det finns studier som undersöker elevernas upplevelser av verktyget, och deras 
upplevelser är viktiga och intressanta överlag, men sällan har de digitala resurserna 
varit fokus och det önskas. Det skulle vara intressant att se hur elever faktiskt upplever 
spel och multimedia, då lärare i denna studie ger uttryck för två olika hypoteser.  

 
• Litteraturen visar på skillnader vad gäller verktygets nyhetsfaktor och att ytterligare 

studera betydelsen av nyhetsfaktorn för elevers inställning gentemot de interaktiva 
skrivtavlorna vore önskvärt för att utveckla användningen. 

 
• Eftersom fortbildningen inte upplevs tillräcklig, vilket framkommer både i litteraturen 

och här, skulle ytterligare fokus på den eventuellt gynna ett användande. Att 
undersöka hur en fortbildning rent praktiskt borde se ut vad gäller både tekniska och 
pedagogiska kunskaper är något som även Smith et al. (2005) framhåller. 

 
• Att specifikt studera pedagogiken knuten till den interaktiva skrivtavlan, både hur det 

faktiskt ser ut i praktiken och vilken som är mest fördelaktig att använda tillsammans 
med den interaktiva skrivtavlan. 

 
• Denna studie visar att det finns ett avstånd mellan lokal strategi och faktisk 

verksamhet, och det är ett resultat som inte finns dokumenterat i litteraturen. Därför 
bör avståndet mellan verksamhet och strategi studeras vidare för att främja en 
gynnsam utveckling av de interaktiva skrivtavlornas användning i utbildningssyfte.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Inledningsvis beskriv syftet med och upplägget av intervjun samt de etiska aspekterna som tas 
i akt när denna studie genomförs. 
 
 

• Syfte: Undersöka hur lärare i de naturvetenskapligt orienterande ämnena upplever 
arbetet med IST samt de interaktiva skrivtavlornas potential och barriärer för 
undervisningen, både innan, under och efter lektioner. 

 
• Upplägg: Frågorna är relativt öppna och intervjuns huvudsakliga fokus är lärarnas  

upplevelser av IST. Intervjun behandlar dock två huvudområden, introduktion och 
undervisning. Som tidigare informerats beräknas intervjuerna ta cirka 20 min. 

 
• Etiska hänsynstaganden: Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer 

enbart att användas för denna studies syfte. Deltagarna är alla anonyma och vid 
transkriberingen kommer eventuella namn att fingeras. Deltagandet är frivilligt och 
kan när som helst avbrytas. 

 
 
Bakgrund: 
 
• Hur länge har du arbetat som lärare, i vilka ämnen och på vilket stadium? 
• Hur kom du i kontakt med IST för första gången? 
• Hur länge har du arbetat med/använt IST i undervisningen? 
• Har ni tillgång till någon tillvalsutrustning? (Responssystem...) 
• Motsvarar dina erfarenheter du har idag de förväntningar du hade på verktyget då? 
 
 
Introduktion: 
 
• När gick du introduktionsutbildningen? 
• Hur gick den till? Tidsmässigt? Innehåll- pedagogiska eller tekniska kunskaper? 
• Anser du att du saknade något? 

• Hur anser du att introduktionen borde gå till och vilka faktorer anser du ha störst 
betydelse? (Utveckla tekniska kunskaper, ledarskap, självförtroende...) 

 
 
Undervisning: 
 
• Hur ofta och HUR använder du dig utav IST på lektionerna? 
• Vilka faktorer gör att du väljer att (inte) använda tavlan? 

• Speciella moment? Varför? (digital kompetens…) 
• Hur upplever du för- och efterarbete med en IST?  

• Har det arbetet förändrats med tiden?  
• Skulle det kunna underlättas/effektiviseras på något sätt? (Kollegial delning av digitala 

material, planering...) 
• Upplever du att dina undervisningsmetoder har förändrats? Lärarrollen? 

• Hur då? Positiv/negativ förändring? 
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• Har någon annan del av ditt dagliga arbete förändrats? (Bedömning, motivation…) 
• Använder du tavlan så mycket som du önskar? 

• Vad saknas dig? Vad önskar du?  
• Önskar du mer stöd eller resurser i din användning av IST i undervisningen? (teknisk 

support...) 
 
 
Övriga och klargörande frågor: 
 
• Känner du dig självsäker i ditt användande av en IST i ditt arbete? 
• Hur skiljer sig användningen med en IST från användningen med en dator och projektor 

enligt dig? 
• Är det några faktorer/kunskaper som du anser är av vikt för lärare som vill använda sig av 

IST i sin undervisning och som inte kommit fram under denna intervju? 
• Vilka för- och nackdelar skulle du vilja förmedla till någon som ännu inte börjat att 

använda IST? 
 
 
Avslutning: 
 
• Något du vill tillägga?  
• Tack för din tid! 
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Bilaga 2. Brev till informanter 
Hej! 
 
Jag har fått dina kontaktuppgifter från Martina Lundström på Linköpings kommun, och jag är 
intresserad av att komma i kontakt med dig. Jag skriver mitt sista examensarbete på 
Lärarprogrammet i Linköping och önskar att få ställa några frågor angående din användning 
av interaktiva skrivtavlor.  
 
Jag är tacksam för snabbt svar om vilka ämnen och klasser du undervisar, så kan jag 
återkomma med mer information om studien.  
 
 
Ser fram emot att höra från dig, ha en bra dag!  
MVH, Anna-Karin 
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
	  


