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Sammanfattning 

Med detta arbete önskar jag kunna ge en bild av lärares upplevelser av ny teknik i 

klassrummen, specificerat på interaktiva skrivtavlor.  

Denna studies syfte är att titta på vilka attityder lärare har till interaktiva skrivtavlor. 

För studien har fyra intervjuer med verksamma mellanstadielärare gjorts i tre skolor i 

Uppsala med omnejd. Intervjuerna har transkriberats och därefter har resultat i form av 

citat plockats ut och analyserats för att få fram vilka attityder lärarna har till den interaktiva 

skrivtavlan.  

Citaten har analyserats utifrån fyra kategorier: attityder gentemot teknik, attityder 

gentemot rektor och ledning, attityder gentemot kollegor samt attityder gentemot elever. 

Resultatet var att alla lärarna hade en övervägande positiv attityd till den interaktiva 

skrivtavlan men med olika motiveringar till och perspektiv på varför de var positiva. Den 

tydligaste distinktionen kunde göras mellan de som i grunden kände sig säkra med teknik 

och de som ej gjorde det. De säkra lärarna hade ett undervisnings- och upplevelsefokus, 

både för dem själva och eleverna. Den osäkraste läraren hade reflekterat över elevernas 

lärande mycket mer och såg det som den viktigaste anledningen till huruvida man borde 

satsa på ny teknik i skolan eller inte. Fokus låg alltså mycket mer på lärande snarare än 

själva tavlan som artefakt för de lärare som var osäkra på tekniken. De lärarna hade också 

en mer negativ attityd till rektorn än de positiva lärarna och slutsatsen blev att de inte fått 

sina upplevda behov av fortbildning tillgodosedda. De lärare som hade lätt för tekniken 

hade en positiv attityd till sina rektorer eftersom de hade tillgodosett önskemålet om att 

köpa in tekniken. Utbildning var inte lika viktigt för dem eftersom de gärna testade själva 

och lärde sig på sin fritid.  

 

Nyckelord: Interaktiv skrivtavla, lärares attityder, lärande, undervisning, teknik 
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Inledning 

Bakgrund 

När du som lärare går in på platsbanken för att söka ett nytt jobb står det allt oftare i 

annonsen att goda IT-kunskaper är önskvärt och meriterande. Interaktiva skrivtavlor har 

kommit för att stanna, och för att ta större och större plats i undervisningen. Ändå har jag 

upplevt en digital avsaknad i grundskolan. Resurserna finns, uppenbarligen: stora summor 

läggs på Ipads, datorer och interaktiva skrivtavlor men vad händer efter det, när hårdvaran 

har äntrat klassrummet? Arbetsmarknaden har blivit mån om att de anställda förväntas 

kunna använda den nya tekniken och söker aktivt pedagoger som behärskar och känner sig 

förtrogna med IT. Men de andra pedagogerna intresserar mig. Alltså de pedagogerna som 

fogas in i det nya teknik-klassrummet och tvingas använda digitala lärresurser som de ej är 

förtrogna med, och kanske skeptiska till. Jag undrar vems ansvar det är att den nya 

tekniken används på ett adekvat sätt som främjar elevers lärande och lärarens 

undervisning. Jag har funderat på om skolorna har formulerat ett syfte med varför de köper 

in ny teknik, då min erfarenhet många gånger är att de interaktiva skrivtavlorna används 

som en projektor eller att den står i ett klassrum och bokas när det är dags för filmvisning.  

Min förutfattade mening om lärarnas attityder till den interaktiva skrivtavlan är att det 

har en negativ attityd som beror på en frustration av att inte känna sig förtrogen med sin 

egen utrustning. Därför väljer de att inte använda den, eller i alla fall inte utnyttja tavlans 

fulla potential för att tid och lust att lära sig inte finns.  

Men vad tycker lärarna själva? Jag har verkligen sympati för de lärare som känner sig 

överkörda och osäkra på hur de skall anamma interaktiva skrivtavlor och andra digitala 

läromedel och tycker att det är beklagligt hur mycket det får bero, då jag tror att det finns 

många förtjänster med interaktiva skrivtavlor men att de i mångt och mycket inte utnyttjas 

till fullo. Jag är optimistisk till teknik i undervisningen och hävdar att lärarna inte skall 

berövas möjligheten att få lära sig använda dessa verktyg som hör dagen och framtidens 

vardag till. Jag har valt att skriva mitt självständiga arbete om de interaktiva skrivtavlorna 

för att jag är intresserad av och vill veta vad lärarna tycker och tänker kring dem.  

I mitt arbete använder jag tavla, interaktiv skrivtavla, SMART board och interaktiv 

projektor som termer för den teknik som det här arbetet handlar om. Det är alltså olika 

termer men med samma innebörd.  
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Vad är en interaktiv skrivtavla? 

En interaktiv skrivtavla består av en tavla som är kopplad till en projektor och en dator. 

Allt som syns på tavlan belyses av en projektor via en dator vilket gör att du kan styra 

tavlan via datorn men också direkt på tavlan, som en stor Ipad kan man säga (Robling & 

Westman, 2009, s. 14). Hårdvaran är den stora tavlan på väggen, tillsammans med 

projektorn och datorn, och mjukvaran är det program som följer med i vilket man jobbar i, 

det vill säga planerar, genomför och följer upp i. Du kan på det sättet sitta var som helst 

och planera lektionen i din dator och sedan genomföra lektionen i klassrummet på tavlan.  

De flesta interaktiva skrivtavlor har två lägen, ett datorstyrt läge och ett skrivläge 

(DiGregorio & Sobel-Lojeski, 2010, s. 258). Med skrivläget kan man använda tavlan som 

en vanlig skrivtavla men med elektroniska pennor och du kan också spara alla sidor som 

du skriver på, som ett elektroniskt blädderblock.  

Lee och Winzenrieds beskriver tavlan som en i huvudsak stor dator med 

touchfunktion. Den beskrivs vidare som en kombination av skrivtavlan med en kapacitet 

av en dator, rörliga bilder och ljud, TV och radioinspelning samt möjligheten att integrera 

alla digitala undervisningsverktyg.  (Lee & Winzenried, 2009, s. 166).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet har varit att undersöka lärarnas attityder till interaktiva skrivtavlor och sätta dessa 

attityder i relation till deras upplevda möjligheter och/eller begräsningar att lära sig ny 

teknik i pedagogiskt syfte. Jag hade också för avsikt att analysera hur lärarna ser på den 

interaktiva tavlan i relation till elevernas lärande. Analysen har satts i ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv. Detta har undersökts i dessa, mer preciserade 

frågeställningar som jag eftersträvar kunna svara på i detta arbete: 

 

• Vilka attityder till ny teknik finns bland lärare, specificerat på Interaktiva 

skrivtavlor?  

• Vilka upplevda möjligheter och begränsningar speglas i lärarnas attityder till 

den nya tekniken? 
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Med det här arbetet vill jag fokusera på lärares upplevelser av den nya tekniken som 

har installerats i klassrummen och som de flesta lärare måste förhålla sig till, vare sig de 

vill eller ej.  

Teoretisk utgångspunkt  

Ramfaktorteorin 

Det finns redan givna förutsättningar för lärande och mötet mellan elev och lärare i skolan. 

Dessa förutsättningar kan vi inte påverka, utan de måste vi alla förhålla oss till. Ofta tänker 

vi inte på dem eftersom de är så självklara för oss. Dessa förutsättningar både möjliggör 

och begränsar undervisningen och lärandet och kallas ramfaktorer (Lindström & Pennlert, 

2012, s. 45). Ramar är yttre gränser och resultaten av undervisning kan inte förklaras om 

man inte analyserar processens utformning, alltså ramarna.   

Exempel på ramfaktorer är tid. Det är inte något som pedagogen kan styra över, är 

lektionen 40 minuter så är man begränsad och får således lägga upp planeringen utifrån 

den tidsramen. Men man bör analysera hur tiden påverkade lektionen om man gör en 

utvärdering. Även eleverna och gruppstorleken är en ramfaktor som lärare förhåller sig till 

i sin planering och undervisning. Ett annat exempel är ekonomi. Vad skolan har för 

ekonomiska resurser har betydelse för vilka möjligheter och begränsningar pedagogerna 

och rektorn har att till exempel köpa in läromedel. Närsamhälle är också en yttre gräns, om 

du bor i Skåne så är det förmodligen svårt att åka på friluftsdag till fjällen till exempel 

(Lindström & Pennlert, 2012, s.45-48). 

Betydelse av ordet attityd 

Eftersom min frågeställning är vilka attityder lärarna har så har jag först och främst 

formulerat vad jag anser att en attityd är. I Svenska Akademiens Ordlista står ”inställning” 

som beskrivning av attityd (Svenska Akademien, 2006, s. 42) och jag har formulerat en 

betydelse som används i denna studie. I den betydelsen är attityden en inställning gentemot 

något specifikt snarare än en generell inställning.  
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Litteraturgenomgång  

SMART board och notebook: 

En vanlig interaktiv skrivtavla i svensk skola är SMART board som för första gången 

installerades 1995 i Sverige. Det är en interaktiv skrivtavla som är utvecklad av och för 

pedagoger vilket gör den lätt att lära sig eftersom den är anpassad till klassrums- och 

lärandesituationer. (Robling & Westman, 2009, s.14).  

Idag finns SMART boarden installerad i över 20 000 klassrum runt om i Sverige och 

det är även den första interaktiva skrivtavlan som lanserades i världen (smartboard.se) Till 

SMART boarden följer notebook som är mjukvaran där man bland annat kan planera och 

skriva lektioner, spara allt material etcetera (smartboard.se). 

Interaktiva skrivtavlor i undervisningen 

Jan Hylén har sammanställt en rapport för Myndigheten för Skolutveckling, om 

möjligheter och utmaningar med digitala lärresurser i skolan och har utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv formulerat tre aspekter om varför man bör satsa på digitala 

lärresurser i skolan. Dessa aspekter är effektivitet, motivation och skolans uppdrag (Hylén, 

2007, s.23). Effektivitet syftar till att man lär sig ett ämnesinnehåll snabbare, motivationen 

syftar till att eleverna uppfattar den nya tekniken spännande vilket ökar motivationen och 

en av skolans uppgifter är att lära ut digitala kompetenser (ibid.).  

I boken Västeråsmodellen – Nio punkter för den digitala skolan beskriver en 

specialpedagog hur hon var tvungen att hoppa in för en kollega som hade sin planering på 

SMART boarden. Hon beskriver att det gick hur lätt som helst att genomföra den andra 

lärarens lektion tack vare SMART boarden (Öberg, 2011, s.74). Det var hennes första möte 

med en interaktiv skrivtavla och nu beskriver hon den som ”nyckeln till allt”(ibid.). Hon 

beskriver att hon inte längre behöver fånga elevernas uppmärksamhet och att de behåller 

koncentrationen på ett bättre sätt än de gjorde utan SMART boarden. En annan förtjänst 

som hon belyser är den direkta feedback som tavlan erbjuder då man i många övningar får 

reda på sitt resultat på en gång (Öberg, 2011, s.75). Vidare skriver Öberg att eleverna ser 

skolan som mer angelägen och att textbegreppet vidgats, det vill säga att text innefattar 

även bild och ljud (ibid, s.77).  
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Hylén har i sin rapport även punktat ned några liknande fördelar med digitalisering i 

skolan, dock inte specifikt interaktiva skrivtavlor. Han skriver bland annat att 

digitaliseringen ger möjlighet till individualisering, det är billigare och lättare att uppdatera 

fakta än om man använder gamla böcker och genom de multimodala verktygen kan man 

kombinera bild, text och ljud vilket stimulerar olika lärstilar hos eleverna (Hylén, 2007, s. 

23-24).  

Patricia Diaz skriver i sin bok Arbeta Formativt med Digitala Verktyg att IT och 

digitala verktyg stimulerar fler möjligheter för lärare och elever att arbeta med 

styrdokumenten på ett sätt som inte skulle vara möjligt utan modern teknik. Hon skriver 

också att framför allt ny teknik förstärker det redan befintliga formativa arbetet, vilket 

betyder att man inte behöver ändra hela sin lärarstil bara för att man anammar ny teknik 

utan att den snarare fungerar som ett komplement (Diaz, 2014, s.33). Robling och 

Westman tar också upp att man inte behöver förändra sitt sätt att undervisa bara för att en 

SMART board har installerats i ens klassrum. SMART boarden och notebook har istället 

som uppgift att förenkla moment som du annars skulle gjort analogt, till exempel visa en 

bild för klassen (Robling & Westman, 2009, s.15).  

I rapporten Effektivt användande av IT i skolan har Torbjörn Skarin gjort en 

sammanställning av internationell forskning på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling. Där skriver Skarin att studien The impact of ICT in schools – a landscape 

review visar att lärandet förstärks när datorer interagerar med annan teknik, framför allt 

interaktiva skrivtavlor. I studien har man också sett att interaktionen i brittiska klassrum 

ökade när interaktiva skrivtavlor introducerades i de lägre årskurserna (Skarin, 2007, s.29).  

Interaktiva skrivtavlor har visat kunna öka elevers interaktion med varandra, öka 

motivationen och förbättra kommunikationen mellan elever, visar studien Embedding ICT 

in the Literacy and Numeracy Strategies. I studien har man också kunnat se att de 

interaktiva skrivtavlorna främjar grupparbete och gör undervisningen mer relevant för 

eleverna genom att den presenterar ämnen på olika sätt. (Skarin, 2007, s.30).  

Skarin skriver att studier har visat att elever blir mer motiverade att prata inför 

helklass och att de lättare kan prata med klasskompisar och lärare. Detta har lett till att 

lärare bättre förstår hur olika elever tar till sig kunskap. Denna effekt har också gjort att 

insamlandet av återkoppling från eleverna blivit lättare i och med att fler elever kan 

förklara muntligt (Skarin, 2007, s.30). Patricia Diaz delar den uppfattningen att digitala 

verktyg underlättar återkoppling eftersom de ger fler möjligheter till att dela kunskap och 
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på så vis göra det formativa arbetet mer tydligt. Enligt Diaz delar även hennes elever denna 

uppfattning (Diaz, 2014, s. 35).  

I Skarins rapport går det även att läsa att elever med läs- och räknesvårigheter blir mer 

motiverade och att elever med autism blir mer villiga att arbeta med varandra när de får 

tillgång till interaktiva skrivtavlor samt att elever upplever att skrivtavlorna hjälper lärarna 

att förklara på ett mer effektivt sätt (Skarin, 2007, s.30).  

Forskning som problematiserar interaktiva skrivtavlor och IT 

Torbjörn Skarin presenterar resultat från studien E-learning Nordic 2006 som visar att 

även om lärare har deltagit i kompetensutveckling om IT så är det få som uppfattar att de 

har tillräckligt hög förtrogenhet för att införliva ny teknik i undervisningen. Denna 

uppfattning påverkar lärarnas lust och förmåga att använda IT i skolan (Skarin, 2007, s.30). 

I rapporten framkommer även resultat från studien An investigation of the research 

evidence relating to ICT pedagogy att många lärare enbart fokuserar på presentationer i 

användandet av interaktiva skrivtavlor vilket är mindre utmanande och mindre utvecklande 

än modellering (Skarin, 2007, s.30).  

Studien The impact of ICT in schools – a landscape review har inte kunnat se att 

interaktiva skrivtavlor har någon tydlig långsidig effekt på inlärning av läsning, skrivning 

matematik eller naturkunskap (Skarin, 2007, s.29).  

Jens Pedersen har formulerat några konsekvenser av satsningar på IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) i skolan. Dessa är bland annat att det kräver stora kostnader, 

inte bara inköp av hårdvara utan även driftkostnader så som teknisk support och 

programuppdateringar. En annan konsekvens är att det tar mycket tid, både att lära sig och 

även om tekniken skulle strula. Vidare kan Pedersen se att andra saker i skolan prioriteras 

bort som en konsekvens av IKT satsningar i skolan. Det kan till exempel vara resurser till 

läromedel, specialpedagogik eller lärartäthet som får ge plats åt ny teknik (Pedersen i Riis, 

2000, s.34).  

Robling & Westman skriver att deras erfarenhet är att några lärare lägger ned mycket 

tid i både skolan och hemma på att lära sig SMART boarden. De som är intresserade från 

början väljer att göra den prioriteringen och de andra känner att det inte finns tid. Detta 

leder till att de med intresse lär sig snabbare eftersom de prioriterar att lära sig nya 

funktioner, de får ett bättre självförtroende vad gäller teknik och lär sig därför mer. För de 

som inte är intresserade och lägger ned sin fritid på det blir konsekvensen precis tvärtom: 
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de känner att de inte kan och upplever tekniken som svår (Robling och Westman, s.8, 

2009). Alla lärare som författarna har pratat med tar upp tidsbrist som en faktor av att de 

inte lär sig behärska SMART boarden. Författarna föreslår därför att schemalagd tid bör 

sättas av skolledningen för att alla skall komma igång och få möjlighet att lära av varandra 

(ibid, s.9).  

Zevenbergen och Lerman  har i sin studie om interaktiva skrivtavlor i 

matematikundervisningen kunnat se att undervisningen i hög grad var lärarstyrd med lite 

elevinteraktion, men att lärarna själva uppfattade att eleverna blivit mer aktiva i 

undervisningen sedan de börjat använda den interaktiva skrivtavlan (Zevenbergen och 

Lerman, 2008, s.122). Studien visade också att lärarna var motiverade att lära sig använda 

den interaktiva skrivtavlan eftersom det var en teknisk artefakt som eleverna inte 

behärskade bättre än dem, till skillnad från till exempel datorer. Detta gjorde dock att den 

interaktiva skrivtavlan uppfattades som lärarens egendom vilket även där ledde till mindre 

elevinteraktion. Resultatet av det visade sig vara färre öppna frågor och mindre 

intellektuell utmaning för eleverna då de inte fick eller kunde vara med och laborera med 

skrivtavlan (ibid, s.122). Slutligen kan Zevenbergen och Lermans studie visa att lärarna 

blir förförda av den interaktiva tavlans förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet men att 

användandet leder till mindre kommunikation och interaktion i klassrummet (ibid, s. 124). 

Metod 

Metod för datainsamling 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i mitt arbete. Eftersom jag 

vill undersöka lärares attityder så fann jag denna metod lämplig då det bland annat innebär 

att man närmar sig sin data på ett tolkande sätt (Ryen, 2004, s. 14). I intervjuguiden (läs 

bilaga 1) är frågorna formulerade för att lärarna skall kunna ge deras upplevelser av att 

använda den interaktiva skrivtavlan. Eftersom frågeformuleringarna inte explicit frågar 

efter lärarnas attityder så har tolkningar av svaren behövt göras för att kunna få fram vilka 

attityder som skiner igenom i lärarnas beskrivningar av att använda tavlan. Jag har 

medvetet inte frågat efter, eller nämnt ordet attityd under intervjuerna för att jag ville 

påverka lärarnas svar så lite som möjligt.  
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Intervjuguide 

Jag har önskat att mina informanter i viss mån styr intervjun för att kunna fånga in deras 

upplevelser av interaktiva skrivtavlor. Därför har jag försökt hålla semi-strukturerade 

intervjuer med en guide istället för ett frågeformulär (Bell, 2006, s. 160). Guiden behandlar 

större frågeområden som ger informanten möjlighet att svara fritt och tolka frågorna. Jag 

ställer också spontana följdfrågor när jag vill veta mer om ett resonemang som informanten 

följer. Intervjuguiden går att läsa som bilaga under namnet Bilaga A.  

När man gör kvalitativa intervjuer är det fördelaktigt att ha få men öppna frågor för att 

fånga in informanternas egna formuleringar och tankar (Trost, 2010, s. 71). Intervjuguiden 

har varit samma för alla informanter men intervjuerna har tagit olika form beroende på 

informanterna. Trost menar att intervjuguiden bör kunna sina frågeområden utantill  och ha 

en bestämd ordning på frågorna (ibid.) vilket jag inte hade utan anpassade ordningen efter 

hur intervjuerna fortlöpte. Jag såg dock till att alla informanter berörde alla frågeområden 

då det var viktigt för att kunna jämföra intervjuerna i analysen (ibid.). 

Urval 

Eftersom den kvalitativa intervjumetoden inte har för avsikt att jämföra enheter eller ta 

fram generella resultat som går att standardisera så behöver inte urvalet vara slumpmässigt. 

Tvärtom bör informanterna väljas ut av forskaren (Ryen, 2004, s.77).  

Jag har sökt efter informanter som har olika inställningar och använder interaktiva 

skrivtavlor på olika sätt genom att mejla skolor i Uppsala med omnejd. Av cirka femton 

skolor så svarade endast hälften, där alla utom en skola svarade att det inte hade interaktiva 

skrivtavlor på skolan. Den skola som svarade hade en lärare som ville medverka. De andra 

två lärarna har jag kontaktat efter ett tips om att deras skola är flitig användare av SMART 

boards. Ytterligare en lärare svarade att hen inte använder interaktiva skrivtavlor utan en 

interaktiv projektor och jag valde att göra en intervju med den läraren också. Det har 

resulterat i fyra intervjuer med lärare från tre skolor. En lärare jobbar med den interaktiva 

skrivtavlan Active Board, två jobbar med SMART board och en lärare använder en 

interaktiv projektor från Epson.  
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Informanterna 

Lärarna har anonymiserats och kallas i studien för  L1, L2, L3 och L4, där L står för lärare 

och siffran är i den ordning de blev intervjuade. L1 är runt 40-årsåldern, har jobbat som 

lärare i drygt femton år och fick sin första interaktiva skrivtavla för sju år sedan när hen 

jobbade i en mindre undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd. L2 har över 

tjugofem års erfarenhet som lärare och är i 55-årsåldern. L3 är kollega med L2, har jobbat 

cirka fem år som lärare och är i 30-årsåldern. L2 och L3 har haft SMART boards i cirka ett 

år när intervjuerna gjordes.  L4 är runt 40 år, har jobbat över femton år som lärare och har 

haft en interaktiv skrivtavla sedan 2004, men har nu en interaktiv projektor sedan ett par år 

tillbaka.  

Eftersom arbetet är fokuserat på lärarnas attityder så har ingen hänsyn tagits till den 

geografiska spridningen. Däremot var mitt önskemål att alla informanter undervisar i 

mellanstadiet vilket också blev fallet. 

Det har inte varit lätt att hitta lärare med olika inställning till interaktiva skrivtavlor då 

jag märkte att de med stort engagemang var mer villiga att ställa upp på en intervju. Detta 

bör finnas i åtanke vid analysen då man kan ifrågasätta validiteten eftersom informanterna 

är en relativt homogen grupp.  

Genomförande 

Intervjuerna ägde alla rum i informanternas klassrum vilket gjorde att de på ett naturligt 

sätt kunde referera till den interaktiva skrivtavlan med till exempel en handgest. Alla 

intervjuer tog mellan 30 och 40 minuter. Intervjuerna inleddes med att lärarna fick berätta 

hur det kom sig att den interaktiva skrivtavlan hamnade i deras klassrum. Intervjuerna 

avslutades när alla frågeområden i min intervjuguide var besvarade.  

Databearbetning och analysmetod 

Alla mina intervjuer är inspelade och sedan transkriberade. På så vis har jag kunnat läsa 

igenom datamaterialet flera gånger och lärt känna det. Därefter har jag plockat ut 

nyckelord samt citat som säger något om lärarnas attityder. Jag har försökt identifiera 

lärarnas upplevelser och erfarenheter för att svara på mina frågeställningar. Jag vill som 



 

10 

 

sagt försöka ta reda på vilka attityder lärare har till ny teknik, specificerat på interaktiva 

skrivtavlor.  

Jag har jobbat med lärares attityder till den interaktiva skrivtavlan i fyra olika 

områden: tekniken, rektor/ledning, kollegor och elever. Under och efter transkriberingen 

kunde jag urskilja olika attityder gentemot tekniken beroende på i vilken kontext det 

handlade om. För att göra det tydligt för mig spaltade jag först upp de olika attityderna och 

sedan började jag undersöka i vilken kontext de förekom. Det blev tydligt att dessa fyra 

kategorier var de mest centrala i lärarnas upplevelser av den interaktiva skrivtavlan, och att 

kategorisera upp dem gjorde det lättare att analysera attityderna.  

Forskningsetiska principer 

Det finns fyra forskningsetiska krav som du har skyldighet att följa i en forskningsstudie i 

syfte att skydda deltagarna i studien. Dessa krav är (Codex, 2014): 

• Informationskravet: Forskaren har skyldighet att informera berörda om 

studiens syfte. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla deltagare skall ges största möjliga 

konfidentialitet och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet: Uppgifterna får endast användas för forskningsändamål.  

Av hänsyn till de forskningsetiska kraven har mina informanter fått ta del av denna 

information innan intervjun har påbörjats och givit sitt godkännande muntligt innan jag 

slagit på mikrofonen. 

Validitet och reliabilitet 

Judith Bell har i sin bok Introduktion till forskningsmetodik (2006) redogjort för begreppen 

validitet och reliabilitet som något en forskare måste ta hänsyn till i sin undersökning.  

Validitet betyder bland annat att man som forskare måste fråga sig huruvida de frågor 

man ställer verkligen ger svar på det man vill mäta eller beskriva. Det handlar alltså om 

hur trovärdiga resultaten är i relation till hur frågan är ställd (Bell, 2006, s.117).  

Reliabiliteten mäter om tillvägagångssättet kommer att ge samma resultat när jag utför 

det vid ett annat tillfälle (Bell, 2006, s.117).   
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Det går inte att säga hur hög eller låg min reliabilitet är i detta arbete då alla intervjuer 

utfördes på olika sätt, med olika följdfrågor och tog olika vändningar beroende på 

informanten. Det låga måttet av reliabilitet motiverar jag med att syftet med metoden är att 

få fram lärares egna erfarenheter och inte ett mätbart resultat.  

Jag har kunnat identifiera attityder gentemot den interaktiva skrivtavlan i svaren från 

informanterna. Jag kan bara lita på att lärarna svarade sanningsenligt på frågorna, det finns 

inga andra bevis på grund av frågornas natur.  

Under rubriken Urval har jag redan konstaterat att det endast var engagerade lärare 

som svarade på mina mail om att få göra en intervju och det kan betyda att det upplevs 

stigmatiserat att inte använda den interaktiva skrivtavlans fulla potential på grund av att 

man inte har lärt sig. Om så är fallet så kan man reflektera över informanternas svar. Det 

finns en risk att de inte vill berätta om negativa attityder eftersom de tidigare kan ha fått ett 

nedlåtande bemötande av kollegor. Detta är endast spekulationer men kan påverka 

validiteten.  

Eftersom intervjumallen är formad för att lärarna skall kunna svara med sina egna 

upplevelser så är det svårt att veta om resultaten är trovärdiga i relation till hur frågan är 

ställd. Detta eftersom intervjuerna tog olika form beroende på hur de fortlöpte och vilka 

svar jag fick av informanterna. Dock har frågorna varit öppna och inbjudande till egna 

reflektioner så validiteten är hög i det att inga ledande frågor har ställts så följaktligen är 

det lärarnas egna upplevelser som har framträtt.  

Ryen skriver att man bör hitta informanter från olika, redan bestämda variabler (Ryen, 

2004, s.78). Jag hade egentligen bara en uttalad variabel klar för mig när jag började mina 

intervjuer vilket kan ha lett till den relativt homogena datainsamlingen. Den variabeln var 

mellanstadielärare som har en interaktiv skrivtavla i klassrummet. Om jag hade haft fler 

variabler som till exempel ålder, så kanske jag hade haft en större heterogenitet i min data 

vilket är att föredra (Ryen, 2004, s. 78). 

Reflektion över metod 

En kritik som ofta kommer upp när man gör kvalitativa studier är att resultaten bara får 

stöd av utvald intervjudata/citat vilket kan ge en vinklad bild av vad informanterna har 

sagt. För att undvika det så kan man söka efter citat som avviker från det förra citatet eller 

motbevisar resultatet (Ryen, 2004, s.148). Risken finns alltså att man söker efter citat som 

passar ens analys snarare än tvärtom. När jag gick igenom min data och lärde känna 
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materialet så kunde jag se motsägelser i informanternas svar men valde att fokusera på de 

mest återkommande attityderna för att få en generell bild av lärarnas grundläggande 

attityd. Jag har alltså inte tagit med så många motsägelsefulla citat i studien, något som jag 

i efterhand kan se som problematiskt då det finns en risk för en alltför vinklad bild av 

lärarnas attityder. Jag motiverar mitt val på grund av studiens ringa omfattning. Mitt val av 

att dela upp attityderna i fyra kategorier har varit en medveten strategi för att kunna ge en 

så återspeglande bild av lärarnas attityder som möjligt eftersom lärarna kunde uppvisa 

olika attityder till tavlan beroende på i vilken kontext det handlande om. 

Det man kan säga i den här studien är vad just de här fyra lärarna har för attityder och 

upplevelser av att använda interaktiva skrivtavlor. Det betyder att den här metoden gör att 

man egentligen får ett ganska smalt resultat vilket kan ha både för och nackdelar. Om 

metoden hade varit en annan, till exempel kvantitativ, så kanske resultaten hade varit mer 

intressanta i den bemärkelsen att mer generella och bredare slutsatser eventuellt skulle 

kunnat dras, medan den kvalitativa studien ger en djupare inblick i lärarnas erfarenheter, 

åsikter och attityder.  

Resultat och analys 

Informanterna visade olika attityder till interaktiva skrivtavlor beroende på vilken kontext 

det handlade om. Därför har jag delat in analysen i fyra rubriker beroende på attityder med 

kontexterna teknik, rektor, kollegor och elever. Analysen av lärarnas attityder till den 

interaktiva skrivtavlan kommer i den här studien att ställas i relation till huruvida de 

upplever tavlan ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Analys av lärares attityder gentemot tekniken 

Jag har identifierat olika attityder gentemot själva tavlan och tekniken kring den. Nedan 

följer resultat av vilka attityder lärarna har och en analys om varför de har dessa attityder 

till tekniken.  

Alla lärare fick frågan om vad som är så smart med en interaktiv skrivtavla. 

Originalformuleringen på frågan var ”Vad är det som är så smart med en SMART board?” 

men fick justeras eftersom lärarna använde olika interaktiva skrivtavlor. Så här svarade L1 

på frågan: 
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(1).  Hehe, det är den här interaktiviteten eller vad det nu kan heta för någonting, och 
det som… Alltså för det första… Jag tycker det är kul själv med prylar. Och det 
läser ju barnen av direkt. Om jag tycker att någonting är kul och roligt så smittar 
det av sig på barnen och jag hittar ju nya grejer fortfarande fastän jag hållit på 
med det här i sju år och tycker fortfarande att det här är lika roligt. (L1) 

L1 har redan innan tavlan kom in i klassrummet en positiv attityd gentemot teknik. 

Ord som kul och roligt återkommer flera gånger under en mening vilket signalerar att 

tekniken associeras med något som är bekymmersfritt och lustfyllt för läraren och att 

upplevelsen är att hens engagemang till och med smittar av sig på eleverna. Läraren 

uppvisar en förtrogenhet till teknisk utrustning och ser det som någonting kul att testa nya 

saker. Detta tolkas som en positiv attityd som är ganska onyanserad eftersom läraren 

endast visar entusiasm, glädje och en självsäker inställning till tekniken. Vidare i intervjun 

säger L1: 

(2).  Ja alltså jag skulle bli tokig om jag skulle behöva sudda ut allting och behöva 
skriva upp allt, förra uppgiften en gång till. (L1) 

(3). Jag har ju förhoppning om att de ska kunna använda Ipads lite mer sen, att vi ska 
kunna köpa in sådana också, så då blir det ju verkligen som en egen Active board. 
(L1) 

I citat (2) stärks tolkningen av en självsäkerhet och en förtrogenhet med den 

interaktiva tavlan som blivit så självklar för läraren att hen skulle bli frustrerad av att inte 

använda den. I citat (3) visar L1 på en optimistisk och närmast lyrisk attityd till tekniken då 

hen hoppas att alla elever ska få varsin Ipad. Detta kan också tolkas som att läraren har en 

övertygelse av att detta är en bra investering för elevernas lärande. Dock finns det inget i 

citaten som ger belägg för att attityderna är sprungna ur en reflektion om elevernas lärande 

eftersom fokus ligger i upplevelsen av tekniken. L1s attityd till tavlan är att det är en 

ramfaktor som möjliggör istället för något som begränsar. 

(4).  Men det här är ju sådana trollerigrejer och det händer inte med en Whiteboard, den 
hänger där platt liksom, det händer inte så mycket mer. (L1) 

Citat (4) är ytterligare ett exempel på den lyriska inställningen till den interaktiva 

tavlan och hur den möjliggör saker som Whiteboarden inte skulle kunna. Det analoga 

skulle kunna uppfattas som en begränsande ramfaktor medan tekniken är en möjliggörande 

ramfaktor. Ordet trolleri säger mycket om att L1 ser tavlan som något häftigt och ställer 

Whiteboarden i kontrast genom att negativt beskriva den som att den bara hänger där. 
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L1 har en väldigt onyanserad attityd till den interaktiva skrivtavlan eftersom de enda 

attityderna till tekniken som går att utläsa är positiv, övertygad och entusiastisk. L1s svar 

är inte speciellt reflekterande om man jämför med L2 som har en mycket mer nyanserad 

attityd till tekniken. Nedan följer fyra citat från L2: 

(5).  Att man har egentligen ett och samma läromedel med olika… Jag kan alltså 
stimulera olika inlärningsstilar, jag kan attrahera barnens olika sinnen, deras 
förmågor att lära in på ett och samma ställe. (L2) 

(6).  Men dom gångerna det inte funkar då är jag ju helt handfallen. Och eftersom jag då 
inte kan rita någon annanstans nu så blir jag ganska begränsad i min undervisning 
i fall SMART boarden lackar ur totalt. (L2) 

(7).  Jag har ju allting här [pekar på tavlan] så jag är ju väldigt beroende av att den 
fungerar, så är det ju såklart. Så det är tekniska saker, det tycker jag är den, 
egentligen den enda bristen  jag ser. (L2) 

(8).  När vi jobbar med delar av SMART boarden, det är ju mycket titta och lyssna. 
Men det är relativt lite läsa. Det måste man vara medveten om. (L2) 

L2 beskriver i citat (5), (6) och (7) vad som är så smart med en SMART board med att 

direkt koppla det till elevernas lärande. Själva tekniken hamnar egentligen i andra hand. L2 

visar en positiv attityd till tavlan på grund av att det gynnar elevernas lärande men själva 

tekniken är egentligen förknippad med osäkerhet och stress. För L2 skulle tavlan kunna 

vara en ramfaktor som både möjliggör och en begränsar. Möjligheterna är knutna till 

elevernas lärande och begränsningarna är förknippade med hens osäkerhet till tekniken. I 

Citat (8) tar L2 upp elevernas läsinlärning som en brist med tavlan. L2 har gjort en djupare 

reflektion av användandet av interaktiva skrivtavlor i sin undervisning än vad L1 har gjort. 

Det kan förklaras med hur de upplever tekniken. Man kan se en skillnad mellan L1 och L2 

i hur de upplever den interaktiva skrivtavlan ur ett teknikfokus. Båda är i grunden positiva 

till tavlan men L2 uppvisar en större osäkerhet gällande själva tekniken vilket har gjort att 

hen har utvecklat ett lärandeperspektiv till tavlan istället. Ytterligare exempel på det kan 

läsas i citat (9). 

(9).  Då ska man ju inte beröva de här eleverna de här arbetssättet. 

Trots sin osäkerhet har L2 gjort reflektionen att det finns en pedagogisk vinst med 

tavlan som hen inte vill försumma eleverna. Den reflektionen har L1 aldrig behövt göra 

eftersom hen har varit positiv hela tiden. Med andra ord har L1 stor förtrogenhet med 

tavlan och den positiva attityden har gjort att hen inte känt ett behov av att analysera 

elevernas lärande eftersom det aldrig varit en uppoffring att börja använda tavlan. Eftersom 
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L1 själv tycker att det är så kul med tavlan så har hen inte heller reflekterat över elevernas 

lärande. L2 har på sätt och vis gjort en uppoffring på grund av sina ansträngningar att 

kämpa med att förstå och börja använda den nya tekniken. Om det krävs en ansträngning 

så har man troligtvis gjort en övervägning ifall det är värt det och reflekterat över vinsterna 

och förlusterna innan man sätter sig in i den tidskrävande uppgiften att lära sig ny teknik.   

L3 är lik L1 i sin inställning till tekniken. Hen känner en förtrogenhet redan innan 

tavlan hamnade i klassrummet och beskriver hur hen fått längta och tråna efter en 

interaktiv skrivtavla. Ett av de mest frekventa orden i L3s intervju är lätt. Det kan stärka 

tolkningen av att attityden till den interaktiva skrivtavlan är positiv, optimistisk och 

problemfri.  

(10). Jag behöver mycket bilder och input som gör att jag tycker att det är  kul att 
jobba. Plus att det blir, när man får allt på samma ställe så känner man sig mera 
säker på något sätt. Man känner sig mer strukturerad och man blir ju liksom… 
mera på. (L3) 

(11). Förut var det ju så svårt med Whiteboarden när man hade haft tre grupper kanske 
och redovisat och skrivit upp viktiga saker eller så, så var man nästan tvungen att 
sudda någon grupp ibland för att få plats med sista gruppens. Det problemet har 
man ju inte längre liksom, det är bara att öppna upp ett nytt! (L3) 

(12). Och jag tycker att det belyser, man hittar snabbare vad varje elev behöver. (L3) 

L3 upplever att tavlan underlättar genom att hen blir mer säker och strukturerad. 

Tavlan är alltså en ramfaktor som möjliggör, vilket ger denna positiva attityd. Citat (10) 

kan tolkas som ett beroende av tavlan som upplevs positivt och går att jämföra med L2 

som beskrev beroendet som något negativt. Den positiva attityden tycks bero på hur 

förtrogen man känner sig med tekniken. L3 fokuserar nästan bara på sin egen uppfattning 

av tavlan och blandar inte in eleverna alls, varken som mottagare eller deras lärande vilket 

skiljer L3 åt från de föregående lärarna som kopplar tekniken till eleverna. Undantaget är 

citat (12). 

L3 är lik L1 när hen jämför sin nya interaktiva skrivtavla med sin gamla ”analoga” 

tavla. I citat (11) märks det att bytet av tavla upplevs positivt och att den interaktiva tavlan 

har medfört färre problem samt underlättar undervisningen. Det är ytterligare ett bevis på 

att L3 uppfattar tavlan som en ramfaktor som har möjliggjort det som Whiteboarden 

begränsade. Nedan följer ett citat av L4: 

(13). Det är mycket roligare haha! Ja, och det är ju det! Jag är ju intresserad av 
tekniken, jag tycker ju att det är roligt. Då blir det ju en vinst för mig också. Och 
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jag är inte rädd för att testa nya saker med eleverna heller även om jag kanske 
inte alltid… Och det kan ju också innebära att det ibland blir knasigt. Eller 
plötsligt en dag så, när man har planerat någonting och så fungerar inte routern, 
då får man tänka om ganska snabbt. Då faller ju allt. Så att det blir ju sårbart på 
ett sätt med tekniken för får man teknikstrul så blir man ju väldigt stressad. Och 
många gånger så kan man också bli väldigt besviken på att det som man hade 
planerat inte gick att genomföra på grund av trassel. 

Citat (13) kommer från L4 och man kan identifiera flera attityder till tekniken i citatet. 

Inledningsvis förmedlas en positiv attityd som verkar vara den impulsiva reaktionen på 

frågan men ju mer läraren utvecklar svaret så byts attityden till att associera tekniken till ett 

stressmoment och en besvikelse. L4 behöver förhålla sig till teknikstrul så pass ofta att hen 

upplever tavlan som en ramfaktor som begränsar snarare än underlättar undervisningen 

eftersom hen inte själv verkar kunna styra över det. Att hen vågar testa nya saker är ett 

belägg för att tavlan är en ramfaktor som möjliggör och indikerar en positiv attityd. 

Analys av lärares attityder gentemot rektor och ledning 

Jag har identifierat några olika attityder gentemot retorn när lärarna får frågor om vems 

ansvar det är att pedagogerna lär sig behärska ny teknik och hur ledningen har bemött 

lärarna vid införskaffandet av interaktiva skrivtavlor. Nedan följer resultat av vilka 

attityder lärarna har och en analys om varför.  

(14). Jag tycker att det är rektors ansvar eftersom rektor är pedagogisk ledare för 
verksamheten och vill man ha lärare som arbetar med hjälp av digitala verktyg så, 
då behöver man ju uppmuntra det genom att ordna så att man kan få utbildning. 
(L4) 

(15). Jag har inte fått någon utbildning över huvud taget. (L4) 

(16). Och sen har jag försökt att förklara det för min rektor att sätta upp den här i mitt 
klassrum, det är ungefär som att lägga en mattebok för åk4, framför en etta och 
säga var så god, lär dig matte. (L4) 

Citat (13) kan sättas i relation till citat (14) för att bättre förstå de kluvna känslor som 

L4 har. I citat (14) säger L4 at det är rektorn som bär ansvaret för att personalen skall lära 

sig ny teknik och i citat (15) och (16) kan man utläsa en negativ och frustrerad attityd till 

rektorn eftersom upplevelsen är att rektorn inte har tagit det ansvaret. Att L4 inte känner 

sig förtrogen med tekniken kan alltså bero på brist på utbildning. Och bristen på utbildning 

och uppmuntran från rektorn gör att läraren har en frustrerad och uppgiven attityd mot 

rektorn. I citat (16) formulerar L4 att hen har ”försökt förklara” vilket kan tolkas som en 
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uppgivenhet då respons uteblivit. Ledningen är en ramfaktor som varje lärare måste 

förhålla sig till och i L4s situation vekar ledningen begränsa undervisningen eftersom den 

önskvärda och nödvändiga utbildningen har uteblivit. L4 verkar uppleva att hen har 

minimalt inflytande över beslut gällande fortbildning.  

  L1 och L3 har liknande attityder till rektorn. L1 säger så här om sin rektor: 

(17). L1: Jag pratade med rektor och sådär själv liksom och ville verkligen få till det 
här och åkte runt på mässa och och… 
Majken: Så du tog initiativet…? 
L1: Ja, det kanske man kan säga, och rektorn har jag ju liksom tyckt att det har 
varit bra hela tiden också. Så honom har jag ju haft med mig så att säga. (L1) 

L1 är alltså den som har varit den drivande i frågan om att köpa in interaktiva 

skrivtavlor och eftersom hen upplever att rektorn har bemött önskemålen och förfrågningar 

så är attityden till rektorn positiv och nöjd. Här är det tydligt att rektorn är en ramfaktor 

som möjliggör. 

L3 har också lätt för tekniken vilket ger hen färre anledningar till att känna något 

annat än en positiv attityd gentemot rektorn.  

(18). Majken: Har skolchefen och rektorerna tagit det ansvaret? 
L3: hmm… Delvis skulle jag vilja säga. Vi fick ju ganska mycket under 
introduktionen men jag tror att nu när flera har börjat kommit till den grad där 
kanske vi som var väldigt nyfikna till en början, NU skulle nog några av dom 
som har kommit till det stadiet behöva lite vidareutbildning på det här. (L3) 

L3 kan se fördelar med att kollegorna får lite mer utbildning men det är snarare något 

önskvärt än något nödvändigt vilket gör att attityden till rektorn är neutral och/eller positiv.  

L2 tycker att det är rektorns ansvar att pedagogen lär sig och upplever att lärarna inte 

har fått det stödet. Detta lämnar en besviken attityd och även frustration. L2s attityder till 

den interaktiva tavlan går, precis som med L4 att kopplas ihop med attityden till rektorn. 

De upplever att de inte känner förtrogenhet med tavlan och att det är rektorns ansvar att de 

ska få möjlighet att lära sig. En möjlighet som de ej har fått.  För L2 är ledningen därför 

också en begränsande ramfaktor eftersom de inte tillgodoser lärarens upplevda behov. Citat 

(19) och (20) kommer från intervjun med L2:  

(19). Ja vi kan ju säga så här att vi blev ju väldigt… speciellt jag och några till, kanske 
min generation, femtio plus då då, vi blev ju ganska upprörda för vi tyckte ju att 
det var mycket bristfällig undervisning i hur vi skulle behärska SMART boarden. 
(L2) 
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(20). Därför att om det är jag som ska leta kurser, om det är jag som ska sitta på 
kvällarna hemma på min fritid och göra det där, det kan aldrig vara rätt, eftersom 
det är mitt jobb så att säga. Det finns inte en yrkeskår som skulle gå med på 
sådana saker. (L2) 

De två lärare som känner förtrogenhet med den interaktiva skrivtavlan (L1 och L3) 

känner positiv eller neutral attityd gentemot sin rektor eftersom de upplever att tavlan är en 

stor förtjänst i klassrummet och att rektorn har figurerat som en möjliggörande ramfaktor 

till att de har fått tavlorna i klassrummen. De två lärare som inte är lika förtrogna med 

tavlan har en mer skeptisk attityd till hur rektorerna har hanterat införskaffandet av den nya 

tekniken eftersom de upplever att de är beroende av utbildning för att kunna behärska 

tavlan och att rektorerna således är en begränsande ramfaktor.  

Analys av lärarnas attityder gentemot kollegor 

På skolorna där informanterna jobbar har inte bara de fått interaktiva skrivtavlor. Även 

kollegorna har behövt anpassa undervisningen efter att den nya tekniken installerats i 

klassrummet. Jag upptäckte att informanterna visade olika attityder gentemot kollegornas 

reaktioner av interaktiva skrivtavlor. Nedan följer resultat av vilka attityder informanterna 

har till sina kollegors användning av interaktiva skrivtavlor och en analys om varför de kan 

tänkas ha de attityderna.   

L1 har en grundattityd till interaktiva skrivtavlor och teknik som är väldigt svartvit 

och inte speciellt analytisk. Detta påverkar också hur hen ser på sina kollegor som har 

svårare att anamma tekniken.  

(21). Jag fattar ju inte hur man inte kan använda den, jag får inte till det riktigt. (L1) 

(22). Jag tycker att det är varje pedagogs ansvar att lära sig, visst vi har haft små kurser 
hit och dit men nån gång så blev jag väl lite irriterad när  jag hade en sån där så sa 
jag att nu får ni faktiskt ta hem, som sagt kolla på två Youtube-klipp på á tio 
minuter så kommer du få mycket hjälp i hur det här fungerar. (L1) 

Citat (21)och (22) kommer från L1 och visar en väldigt oförstående attityd till 

kollegor som har det svårt och säger sig till och med bli irriterad på kollegor som inte är 

lika entusiastiska. Hen säger ”våga prova” fler gånger under intervjun vilket tyder på en 

oförmåga att sätta sig in i att andra inte har lika lätt eller lika stor lust till interaktiva 

skrivtavlor. 

L2 skulle potentiellt sätt kunna vara den kollegan som L1 irriterar sig på eftersom hen 

inte kan tänka sig att sitta hemma och lära sig samt upplever att det är svårt med ny teknik. 
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Det som talar mot att L2 skulle vara en sådan kollega är att L2 är en god användare av 

tekniken trots sin osäkerhet och har också en positiv attityd gentemot sina kollegor. L2 har 

en tacksam och imponerad attityd till de kollegor som har anammat interaktiva skrivtavlor 

och som hjälper de osäkra. Därför är L2s kollegor en ramfaktor som möjliggör ytterst 

mycket. 

(23). Men då vill jag ju inte påstå att jag bidrar med allting själv. För det gör jag inte. 
Jag håller fortfarande på att lära mig jättemycket. Men jag behärskar de 
grundläggande funktionerna. Som gör att ungarna i alla fall tycker att det är roliga 
lektioner och så. Men mycket är kollegialt delande, det måste jag verkligen 
framhålla. (L2) 

L2 svarar väldigt ödmjukt på frågan om hur mycket hen kan om den interaktiva 

skrivtavlan och lyfter snabbt upp sin kollega som en nyckelperson i sin utveckling. 

Kollegorna fungerar alltså som en möjliggörande ramfaktor för L2 och kanske också den 

viktigaste förutsättningen för att hen ska anamma den nya tekniken.  

Den kollegan som L2 syftar på är L3 och denne är i sin tur väldigt tolerant och 

optimistisk i sin attityd till kollegor som inte har lika lätt för sig som hen har. Exempel på 

det finns i citatet här nedan: 

(24). Majken: Upplever du att alla är lika positiva som du?  
L3: Lika positiva, ja. Lika entusiastiska nej. Haha. För jag tror att, i alla fall på 
min arbetsplats så ser alla fördelen med den efter att ha börjat använt den ett tag. 
Men sen så är det nog några som känner en begränsning för att dom inte kan göra 
saker lika fort som vi som känner oss trygga med den. (L3) 

L3 är alltså mycket mer förstående och tolerant gentemot kollegor som har det svårt 

om man jämför med L1. De har båda ett brinnande intresse och engagemang till de 

interaktiva skrivtavlorna men olika attityd till kollegor som inte är i samma sits.  

(25). Så när jag går in och ska hjälpa till så är det lättare att jag tar över spakarna och 
gör, så som man inte vill göra haha med elever till exempel. Men det gör man för 
att vinna tid, du har oftast inte tid. Jag ska själv gå in och ha lektion när den 
behöver hjälp för att komma igång, Hur var det jag öppnade det här, eller hur 
var det jag gjorde det här… så det tror jag skulle behövas någon utifrån. (L3) 

Citat (25) är L3s upplevelser av hur det är att hjälpa mindre tekniska kollegor och 

detta skulle kunna tolkas som en begränsande ramfaktor. I det här fallet verkar det vara så 

att den som är duktig känner ett ansvar att hjälpa sina kollegor vilket kan vara en 

begränsande ramfaktor i deras egen undervisning då de måste avbryta för att gå in och 
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hjälpa sin kollega. Just i L3s fall verkar hen inte uppleva det som ett problem även om hen 

önskar att de mindre säkra kollegorna borde få mer utbildning.  

På L2 och L3s skola har man till och med ett ord för lärarna som inte är förtrogna med 

den interaktiva skrivtavlan.  

(26). Vi pratar om ”otursgruppen”, det har säkert min kollega nämnt haha! Nej? Det är 
ett gäng kollegor som anser sig inte klara av teknisk utrustning. Och då menar 
dom att dom har lite ”otur”. Haha så vi kallar dom för otursgruppen. Och så kan 
man, istället för att säga, jag kan inte så kan man säga,  jag har lite otur kan du 
komma och titta på den här? Så blir det inte så jobbigt haha. (L3) 

I citat (26) kan man läsa om hur man har försökt avdramatisera situationer när man 

behöver be om hjälp. Lärarna verkar tycka att det är pinsamt och jobbigt att inte kunna 

hantera den nya tekniken i sitt klassrum vilket tyder på att det är stigmatiserat att prata om 

det. Här har man löst det genom att skämtsamt byta ut ordet hjälp till otur vilket kan tolkas 

som att det då är lättare att be om hjälp.  

L4 är den som är mest tolerant gentemot sina kollegor trots att hen är övertygad om att 

den nya tekniken har många förtjänster. L4 tycker att det skall vara den enskilda 

pedagogens val om den vill ha en interaktiv tavla i sitt klassrum eller inte.  

(27). Det ska vara frivilligt. Därför att jag tror inte på att tvinga. Dom som inte vill, 
dom kommer inte ta till sig det i alla fall då, utan då kastar man ju 
utbildningspengar på ett sätt i sjön då. (L4) 

L4 är den enda läraren som inte tycker att man ska påtvinga lärarna ny teknik vilket 

tyder på en respekt gentemot sina kollegors åsikter och en tolerant attityd. Med denna 

attityd så går det inte att veta om kollegorna är en begränsande eller en möjliggörande 

ramfaktor eftersom vi inte får veta hur det ser ut just på den arbetsplatsen.  

L4 tycker alltså att rektorn skall bistå med utbildning om den nya tekniken men att 

lärarna själva skall ha bestämmanderätt om de vill börja använda den. Detta tyder på att 

hen tror på ett starkt lärarinflytande på arbetsplatsen och att rektorn skall anpassa sig efter 

lärarnas önskemål. Man kan också tolka det som att L4 är väldigt positiv till de interaktiva 

skrivtavlorna men att kollegornas arbetsvillkor och lärarnas inflytande över sin arbetsplats 

väger tyngre än ny teknik.  
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Analys av lärarnas attityder gentemot eleverna 

Alla lärare har uppvisat attityder till den interaktiva skrivtavlan och motiverat dess för och 

nackdelar med hur eleverna blir påverkade av den. Därför är den sista kategorin av lärarnas 

attityder hur de upplever att eleverna påverkas. Här nedan har jag identifierat några 

attityder som lärarna visat till den interaktiva skrivtavlan som är kopplade till eleverna 

samt analyserat varför de kan tänkas ha dessa attityder.  

L1 visade under hela intervjun en genomgående positiv attityd till den interaktiva 

skrivtavlan och när hen listade den enda upplevda nackdelen vändes även den till en fördel. 

Även om citatet handlar om attityden gentemot tavlan så finns det ett så stort elevfokus i 

svaret att det hamnar under den här kategorin. 

(28). Sen är det ju lite.. alltså det är ju svårt att skriva riktigt snyggt på den här tavlan 
till exempel. Det kan ju vara en nackdel. Så där har du ju en nackdel. Men! 
Ungarna tycker att det är lite kul när, ”oj det blev lite fel här” och ett Y ser ut som 
en trea! Alltså, det har jag märkt att det gör ingenting för dom, snarare tvärtom. 
(L1) 

I den enda nackdelen som L1 kunde komma på formulerades istället en fördel i att 

eleverna tycker att det är kul.  

(29). Och dom är ju med, dom är aktiva, tycker att det är kul, dom får komma fram 
själva och använda tavlan också, alltså dom blir aktiva på ett helt annat sätt. Dom 
blir inte bara slöa mottagare av nån slags information. (L1) 

L1 fokuserar på upplevelsen av tekniken snarare än elevernas lärande. Det kan man se 

på citat (29) och att tavlan aktiverar eleverna ses som någonting positivt. Att eleverna 

tycker att det är roligt kan tolkas som att det är lättare att bedriva undervisning med aktiva 

elever vilket skulle kunna göra eleverna till en ramfaktor som ökar möjligheterna i 

undervisningsmomenten. Den analysen stärks också när man tittar på ordvalen hos L1, det 

förekommer endast begrepp som uttrycker undervisningsinteraktion snarare än 

lärandeinteraktion. Exempel på det är ordavalen kul och aktiva.  

(30). Så att dom är liksom hela tiden med på något sätt. Så det blir liksom ett litet 
skådespel här varenda dag. Det tycker jag. (L1) 

Citat (30) är ytterligare ett exempel på hur upplevelsen av tavlan står i fokus och 

framställs som en positiv artefakt för att roa och tillfredsställa elevernas (och lärarens) 

behov av att det händer något roligt. Man kan tolka det som att det är viktigt för L1 att det 
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händer roliga saker i klassrummet och att eleverna har det kul. Aktiva elever som har roligt 

verkar vara synonymt med en bra undervisning enligt L1.  

L2 är mer fokuserad på lärande, som tidigare nämnts i analysen under rubriken  

Analys av Lärarnas attityder gentemot tekniken. Citatet här nedan kommer från L2. 

(31). Sedan finns det en otrolig fördel tycker jag att jag kan jobba med elever framme 
vid tavlan medans andra jobbar där [pekar ut i klassrummet]. (L2) 

I citat (31) finns en minst lika positiv attityd hos L2 som L1 men skillnaden är att de 

har olika fokus. Medan L1 beskriver hur undervisningsupplevelsen blir roligare för 

eleverna så tar L2 upp elevernas lärande som den primära fördelen med en interaktiv 

skrivtavla.  

(32). L2: Dom är så aktiva, dom är så med. Dom tycker att det är jätteroligt, jag ser stor 
skillnad på förståelse tycker jag, just inom matematiken.  
Majken: Du kan till och med se resultatskillnad?  
L2: Ja det tycker jag! Det tycker jag faktiskt. Jag tycker att det går fortare för dem 
att lära sig. (L2) 

Citat (32) är ännu ett exempel på L2s fokus på lärandet. Hen har precis som L1 

uppmärksammat elevernas engagemang som något positivt men har gjort en djupare 

reflektion och kommit fram till att aktiviteten påverkar elevernas resultat. Detta går att 

tolka som att fler möjligheter öppnats för eleverna och att L2s attityd till detta är positiv 

eftersom det gynnar elevernas lärande. Ur ett ramfaktorperspektiv så är elevernas 

engagemang en ramfaktor som underlättar och möjliggör för läraren att tillgodose eleverna 

kunskap.   

Kollegan till L2, L3, upplever också att eleverna tycker om tavlan och ser också att 

engagemanget kan underlätta undervisningen. Det gör eleverna till en ramfaktor som 

möjliggör undervisningen även i hens fall.  L3 är likt L1 väldigt fokuserad på elevernas 

upplevelse men kopplar det till lärandet som något som går hand i hand. Det är alltså 

svårare att se en distinktion mellan attityder gentemot elevernas lärande eller elevernas 

upplevelse i L3s svar. Exempel på det finns i citat (33) och (34): 

(33). Så det har engagerat dom. Sen så märker jag att det är fler elever som vågar 
komma fram och visa sina kunskaper. Vilket kan ju ge mig bekräftelse på att dom 
kan saker i redovisningssyfte. (L3) 

(34). Och det blir liksom lite, ja det blir en ynnest att få komma fram och röra vid 
SMART boarden. Så därför så tror jag att man kan få fram och lura in eleverna 
lite och våga visa mer. Och det blir ju kunskapshöjande på ett sätt. (L3) 
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L3 säger också att eleverna blir imponerade av läraren vilket hen upplever som något 

positivt och kul. Det signalerar att vara tekniskt kunnig har hög status hos eleverna och 

även hos läraren vilket bekräftar att det det är en positiv upplevelse när läraren får ha 

teknik som eleverna åtrår. Det skulle också kunna vara en bidragande faktor till varför 

lärarna tycker att det känns jobbigt att inte kunna och behöva be om hjälp eftersom känslan 

av att få vara i framkant försvinner då.   

(35). Men sen tror jag, genom att skolan har en och dom inte har en hemma så får jag 
för en gång skull, när det gäller tekniska saker vara lite i framkant. Och det kan 
jag uppleva som något positivt. Att dom får vara lite imponerade av fröken 
ibland. När det kommer till nya saker, moderna grejer. (L3) 

På frågan om hur L4 upplever att eleverna påverkas av den interaktiva projektorn så 

finns övertygelsen om att de påverkas men hen kan inte svara på hur.  

(36). Dom tycker ju att det är väldigt… Den här klassen har ju haft projektorn sedan 
ettan så för dom är det ju så här man går i skolan. Så jag har svårt att se… Det är 
klart att det påverkar dem men det är svårt att säga… Dom tar det så naturligt 
därför att för dom har det alltid varit så. Eftersom vi har haft den och alltid jobbat 
med den så blir det ju att det är så man gör. (L4) 

L4 är själv väldigt positiv till att använda den interaktiva skrivtavlan och det skulle 

kunna vara en förklaring till varför hen inte har funderat över hur det påverkar eleverna 

och därför har svårt att svara på det. L4 har likt L1 inte haft ett behov av att reflektera över 

hur eleverna påverkas eftersom övertygelsen om att den interaktiva projektorn är bra för 

eleverna redan fanns från början. Längre fram i intervjun säger L4 dock:  

(37). Att bedöma sin egen… Att kunna jämföra sina lösningar med någon annans. Där 
har ju jag kommit att jobba på ett annat sätt eftersom att vi har en projektor där 
jag kan få upp det. Så att jag tycker att jag får eleverna mer involverade i sin egen 
utveckling och i sitt eget lärande. (L4) 

Så efter att ha fått fundera lite så kopplar L4 ihop projektorn med elevernas lärande, 

alltså inte så mycket fokus på upplevelsen som L1 och L3 utan mer lik L2 i sitt fokus på 

elevernas lärande. Att L4 upplever att eleverna blir mer involverade i sin egen utveckling 

och i sitt eget lärande måste ses som något positivt vilket gör att eleverna som ramfaktor 

här blir något som möjliggör snarare än begränsar.  
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Diskussion och slutsats 

Samma attityd, olika perspektiv 

I lärarnas attityder kan man utläsa olika strategier för hur de förhåller sig till tekniken i 

klassrummet. Alla lärarna i denna studie är positiva och ser förtjänster med den interaktiva 

skrivtavlan vilket tolkas som att de alla i huvudsak har en positiv attityd. Men trots den 

positiva attityden hos alla lärarna så är deras upplevelser av användandet olika beroende på 

vilken förtrogenhet de känner med tavlan. L1 känner en stor förtrogenhet med tavlan och 

annan teknik, vilket gör att tavlan endast blir en ramfaktor som möjliggör. För L1 är den 

främsta förtjänsten att det möjliggör för en mer interaktiv undervisning och aktiverar 

eleverna mer än i det tidigare ”analoga” klassrummet, vilket också speglas i forskningen.  

Lärarna med ett brinnande teknikintresse (L1 och L3) visade störst fokus på 

upplevelsen av tavlan i undervisningen snarare än elevernas lärande. Eftersom de inte 

behövt kämpa med att lära sig tekniken så har de inte behövt reflektera så mycket över 

varför de använder tekniken ur ett lärandeperspektiv utan reflektionen hade oftast stannat 

vid att det är kul och lätt. Att L3 upplever det som något positivt att använda en teknisk 

artefakt som eleverna inte har hemma speglar den tidigare forskningen där andra lärare 

upplever samma sak.  

L2 som var den läraren med minst teknikerfarenhet och förtrogenhet, har också en 

positiv attityd och ser många möjligheter med tavlan men har behövt göra ett 

ställningstagande då teknikintresset inte funnits från början. Hos L2 kan man då utläsa att 

den positiva attityden är sprungen ur en reflektion om elevernas lärande. Där har hen funnit 

belägg för varför hen bör lära sig den nya tekniken. Alltså inte för att det är kul och roligt, 

utan för att det skulle öka elevernas lärande.  

Det är intressant att lärarna i studien har samma uppfattning om att eleverna bli mer 

aktiva och lär sig mer med hjälp av den interaktiva skrivtavlan, precis som lärarna i 

Zevenbergen och Lermans studie, men att de inte kunde hitta några belägg för det, snarare 

tvärtom. Man skulle kunna tolka det som att det är svårt att göra en skillnad på elevernas 

lärande och upplevelsen av elevernas lärande. Zevenbergen och Lerman kunde visa att 

lärarna blev förledda av elevernas fascination av teknikens funktioner och att interaktionen 

snarare minskade än ökade men att ingen lärare upplever det faktumet. Denna studie kan 

inte bevisa om det är så i dessa lärares fall men man kan från intervjuerna konstatera att ju 
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mer positiva lärarna var till själva tekniken, desto mindre reflekterade de över elevernas 

lärande.  

Sammanfattningsvis kan man utläsa att den positiva attityden kom från två perspektiv: 

ett undervisningsperspektiv där lärarnas positiva attityd beror på att upplevelsen av att 

undervisa blivit roligare och lättare med en interaktiv skrivtavla, samt ett 

lärandeperspektiv, där lärarnas såg den interaktiva skrivtavlan som en vinst för elevernas 

lärande.  

Lärarnas möjligheter och begränsningar 

De lärarna som hade lätt för tekniken la mycket egen tid på att lära sig nya funktioner och 

L1 ansåg till och med att hen inte behövde någon utbildning från leverantören. L1 tyckte 

även att det var pedagogernas ansvar att lära sig på sin fritid medan den mest osäkra 

läraren, L2 ansåg att det inte kunde krävas av lärarna och att ansvaret bör ligga på rektorn.  

Det har i dessa fall lett till att de lärarna som känner en stor förtrogenhet med tavlan 

har lärt sig på sin fritid och blivit bättre och bättre eftersom de inte upplever några hinder, 

medan de som håller rektorerna ansvariga inte bara är ovilliga att offra sin fritid utan också 

känner en oförmåga att lära sig själva. Beroende på vad lärarna har för inställning och 

teknikvana sedan tidigare har de olika möjligheter och förutsättningar att bli förtrogna med 

den interaktiva skrivtavlan. Detta har på L2 och L3s skola lett till en klyfta mellan de med 

teknikvana och de som inte har teknikvana. Resultatet av det har gjort att de med  en 

teknikvana vågar testa och blir bättre och bättre. Samtidigt som de utan teknikvana 

upplever oförmåga att lära sig mer vilket gör att de får sämre självförtroende och tröskeln 

att våga pröva blir högre, exempel på det finns i citat (24). Detta stämmer överens med vad 

som tidigare nämnts av Robling & Westmans upplevelser av lärares inställningar till 

SMART boarden och vad det får för konsekvenser (Robling & Westman, s. 8-9, 2009).  

På L2 och L3s skola där man har SMART boards i klassrummen har kollegialt lärande 

varit en strategi för att öka kunskaperna hos lärarna. L3 som är väldigt positiv och en god 

användare av SMART boarden är en stark bidragande faktor till kollegornas användning av 

SMART boarden, exempel finns i citat (25). Att man inte vågar be om hjälp verkar ha varit 

ett problem på L2 och L3s skola och då har man löst det genom att byta ut ordet hjälp till 

otur, för att avdramatisera. Detta tyder på att klimatet i skolan har varit att ansvaret att lära 

sig använda tavlan ligger på den enskilda pedagogen. Om ansvaret hålls pedagogerna så 

kan det leda till att man skäms eller upplever ett misslyckande om man skulle behöva 



 

26 

 

hjälp. Att det var svårt att få intervjuer med osäkra lärare till den här studien kan vara 

ytterligare ett tecken på att okunskap om sina egna pedagogiska verktyg, i detta fall den 

interaktiva skrivtavlan, är stigmatiserat. Om man inte kan och behöver be om hjälp så 

signalerar det att man misslyckats eller inte ansträngt sig tillräckligt.  

Tre av fyra lärare i den här studien (L1, L2 och L3) har deltagit i någon form av 

utbildning av interaktiva skrivtavlor men trots det känner den osäkra läraren (L2) att det 

inte räckte och önskar att få mer. Osäkerheten har i viss mån påverkat användandet av den 

interaktiva skrivtavlan då den blir förknippad med teknikstrul. Denna reaktion speglar 

också forskningen som har nämnts under rubriken Litteraturgenomgång.  

I L4s fall så stämmer dennes attityd inte överens med resultatet från studien E-

learning Nordic 2006 där det framgår att låg förtrogenhet minskar lusten att använda IT i 

skolan. För trots upplevelsen av att det finns mycket mer att lära sig och stress över 

teknikstrul är L4 ändå en god användare av den interaktiva projektorn och har en stor lust 

att lära sig mer.  

Ramfaktorn tid verkar vara den begränsning som utöver brist på utbildning utgjort det 

största hindret för att lära sig mer funktioner.  

Sammanfattningsvis så har det kollegiala lärandet varit den bästa möjligheten för att 

känna sig mer säker och förtrogen till den interaktiva skrivtavlan om teknikintresset inte 

funnits från början. Förutsättningarna har dock varit att någon kunnig på skolan är villig att 

ställa upp och att klimatet i kollegiet är tillåtande så att man vågar fråga. Möjligheterna till 

fortbildning upplevs av lärarna som nödvändigt men att rektorerna ej har bemött detta. 

Detta är den främsta begränsningen till att lärare börjar använda interaktiva skrivtavlor i 

undervisningen.  

Slutsats 

Mitt syfte med detta arbete har varit att försöka undersöka lärares attityder till interaktiva 

skrivtavlor och koppla ihop dem med deras upplevda möjligheter och begränsningar att 

lära sig använda ny teknik i pedagogiskt syfte.  

Undervisningen är full av ramfaktorer som lärare måste förhålla sig till och slutsatser 

som man kan dra av denna studie är att den interaktiva skrivtavlan är en av dem men att 

lärare har olika förhållningssätt till den beroende på hur förtrogen man känner sig.  

Efter att ha identifierat och analyserat lärarnas attityder har jag funnit några intressanta 

resultat. Det första och tydligaste var att de med förtrogenhet till teknik hade en positiv 
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attityd som främst riktades mot upplevelsen av att använda ny teknik i undervisningen. 

Den lärare som var mest osäker var också mycket positiv till den interaktiva skrivtavlan 

men hade inte varit det från början och därför gjort en djupare reflektion om elevernas 

lärande. En slutsats som jag drar av detta är att båda attityderna gynnar eleverna och 

lärarna fast på olika sätt. Om  de lärare som är mest fokuserade på upplevelsen ger sina 

elever en roligare upplevelse av undervisningen måste detta ses som något positivt trots att 

de inte har reflekterat över lärandet. De lärare som har reflekterat över lärandet kanske inte 

ger eleverna en lika rolig lektionsupplevelse men vinsten blir istället elevernas lärande.  

Det råder ingen tvekan om att kollegorna spelar en viktig roll i hur man närmar sig ett 

nytt pedagogiskt redskap och jag drar slutsatsen att kollegornas stöttning påverkar 

användandet mer än rektorernas insatser (eller brist på insatser). Baserat på denna studie så 

tror jag att tid för kollegialt lärande och ett välfungerande samarbetsklimat på arbetsplatsen 

är vad rektorer bör satsa på för att utveckla lärares lust att använda ny teknik i 

undervisningen. Den nya tekniken kommer att bytas ut och om ett par år är interaktiva 

skrivtavlor förmodligen utbytta mot något annat, så istället för att satsa på att alla lärare 

skall bli förtrogna med just denna tekniska artefakt så bör man sträva efter att lärarna får 

möjlighet att lära sig strategier att tillgodogöra sig ny teknik och satsa på att utveckla 

rutiner för kollegialt lärande.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

I skoldebatten larmas det ofta om sjunkande skolresultat och hur svenska elever presterar 

dåligt i alla internationella undersökningar. De lärare som jag intervjuade i denna studie 

satte hög tilltro till att den interaktiva skrivtavlan ökade elevernas lärande medan 

forskningen inte stämde överens med de uppfattningarna. I en vidare studie skulle det vara 

intressant att undersöka elevernas lärande för att kunna motivera och/eller förhålla sig till 

den nya tekniken. Det intresserar mig hur vi ska arbeta med IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) och digitala lärresurser så att elevernas lärande inte försummas då 

jag är övertygad om att digitalisering av undervisning har kommit för att stanna och ta över 

mer och mer.  

 Jag blev också väldigt intresserad av Zevenbergen och Lermans studie om de 

interaktiva skrivtavlorna i klassrummet där resultatet visar att lärarnas uppfattningar inte 

verkade stämma överens med forskningsresultaten om förtjänsterna med interaktiva 
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skrivtavlor. I studien så framkommer det att lärarna upplever eleverna mer aktiva sedan de 

börjat använda tavlan men i själva verket är det tvärtom eftersom WOW-effekten av 

tavlans alla funktioner ”bara” gjorde eleverna mer stimulerade (Zevenbergen och Lerman, 

2008, s.124). Jag kunde uppleva att lärarna i min studie hade samma uppfattning om 

tavlans påverkan så det skulle vara intressant att göra samma eller liknande studie på 

svenska elever och lärare då Zevenbergen och Lermans studie är gjord i Storbritannien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 

1. Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

2. Codex: [Elektronisk resurs] regler och riktlinjer för forskning. (????-). 

Uppsala: Centrum för forsknings- & bioetik Tillgänglig på Internet: 

http://www.codex.uu.se/index.shtml 

 

3. Diaz, Patricia (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

 

4. DiGregorio, P. & Sobel, Lojeski, K. (2010). The effects of interactive 

whiteboards (IWBs) on student performance and learning: A literature review. 

J. Educational Technology Systems, 38(3), 255.  

 



 

29 

 

5. Effektivt användande av IT i skolan analys av internationell forskning. (2007). 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1906 

 

6.  Hylén, Jan, 1958- (2007). Digitala lärresurser [Elektronisk resurs] : 

möjligheter och utmaningar för skolan. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1888 

 

7. Lee, Mal & Winzenried, Arthur (2009). Use of instructional technology in 

schools: lessons to be learned. Victoria, Australia: Australian Council 

Educational Research (ACER) 

 

8. Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2012). Undervisning i teori och 

praktik: en introduktion i didaktik. 5. uppl. Umeå: Fundo 

 

9. NetsmartAB, http://www.smartboard.se/index.php (hämtad 03.01.16) 

 

10. Riis, Ulla (red.) (2000). IT i skolan mellan vision och praktik: en 

forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=660 

 

11. Robling, Maria & Westman, Annie (2009). Inte utan min SMART Board. 1. 

uppl. Malmö: Gleerup 

 

12. Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. 

uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

13. Svenska akademiens ordlista över svenska språket [Elektronisk resurs]. 13. 

uppl. (2006). Stockholm: Svenska akademien, Tillgänglig på Internet: 

http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordl

ista/saol_13_pa_natet/ordlista 

 

14. Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: 



 

30 

 

Studentlitteratur 

 

15. Zevenbergen, Robyn & Lerman, Steve, 2008, Learning environments using 

interactive whiteboards: New learning spaces or reproduction of old 

technologies?, Mathematics Education Research Journal, 20, s. 108-126  

 

16. Öberg, Helena (2011). Västeråsmodellen: nio punkter för den digitala skolan. 

1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

 

 

 

 
 

Bilagor  

Bilaga A 

Intervjuguide: 

I guiden har jag kunnat ringa in om jag tycker att informanterna varit positiva och/eller 

negativa för att få en första skiss om lärarens attityder.  

 

Några inledande frågor; 

- Hur länge har ni haft interaktiva skrivtavlor på skolan? I ditt klassrum? 

- Hur började processen om huruvida skolan skulle köpa in tavlan? 

- Vilka var delaktiga i processen? Vem/vilka tog beslutet? 

- Hur har du lärt dig använda tavlan? 

 

 

Vad är det som är så smart med en SMART board? 

Positiv                                                                                                                   Negativ 
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Hur använder du tavlan? 

Positiv                                                                                                                   Negativ  

 

 

Känner du förtrogenhet med tavlan? 

Ja                                                                                                                                 Nej 

 

 

På vems ansvar tycker du att det är att lärarna blir förtrogna? 

Positiv                                                                                                                   Negativ 

 

 

Hur stor plats/fokus får tavlan under lektionerna? 

Positiv                                                                                                                   Negativ  

 

 

Hur upplever du att eleverna påverkas av tavlan? 

Positiv                                                                                                                   Negativ  

 

 

Kan du märka någon skillnad hos eleverna, till exempel resultat, engagemang, mer 

eller mindre aktiva etc.? 

Positiv                                                                                                                   Negativ 

 

 

Bör skolor satsa på interaktiva skrivtavlor? 

Positiv                                                                                                                   Negativ 

 

 

Har du något tips till en osäker / skeptisk kollega? 

 

Olika följdfrågor som uppstod under intervjuernas fortlöpande: 

- Vad beror ditt engagemang på? / Vad beror din osäkerhet/inställning på? 

- Händer det att eleverna lär dig? 
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- Har du något önskemål om hur du skulle få bättre hjälp att använda tavlan?  


