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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att utifrån pedagogernas erfarenheter undersöka vilka 
faktorer som bidrar till alternativt hindrar att interaktiva tavlor används utifrån sin interaktiva 
potential i klassrummet - vilka påverkansfaktorer kan urskiljas för införande och användande av 
interaktiva tavlor i klassrummet? Undersökningen har även belyst motiven för satsningarna, 
användningen av den interaktiva tavlan i relation till erbjudandet om interaktivitet samt hur 
olika faktorer påverkar integreringen av tavlan i klassrummet. Undersökningen baseras på 
litteraturstudie, en mindre enkätundersökning samt ett par kompletterande observationer av 
klassrumspraktik. 
Respondenternas skolor har utifrån min tolkning valt att satsa på interaktiva tavlor utifrån 
arbetslivsaspekter och/eller demokratiaspekter snarare än inlärningsaspekter. Organisationerna 
har påverkats av omgivningens krav. De faktorer som lyfts fram i undersökningen utgår dels 
från lärarens kompetens, värderingar och intressen, dels till den praktik där individen agerar och 
dess egenskaper, krav och möjligheter. Faktorerna berör också själva införandet i sig avseende 
upplägg och karakteristika. Tidsaspekter samt behov av kompetensutveckling har starkt förts 
fram i utsagorna. För att individen skall finna förtrogenhet, trygghet och mening med att 
integrera tavlan i undervisningspraktiken framgår det att satsningarna i högre grad borde varit 
kopplade till pedagogiska frågeställningar och till pedagogernas olika förutsättningar. 
Respondenternas skolor har varit medvetna om vikten av att tillhandahålla handledning och 
erfarenhetsutbyte. Intentionen har dock inte alltid omsatts i praktiken. Om så varit fallet hade 
hade förutsättningarna för att lyckas integrera tavlan i klassrumspraktiken varit större enligt 
respondenterna. Undersökningen visar att för att den interaktiva tavlan skall användas utifrån 
sitt erbjudande om interaktivitet så behöver en organisation i sin införandeprocess kontinuerligt 
ta hänsyn till tidsaspekten, men även till personliga referensramar, sammanhang och 
utvecklingsagenter. Först då kan tavlan få en naturlig roll i pedagogernas vardag.  
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Inledning 

Egna tankar och motiv för undersökningen 

Satsningarna på IT i skolan har under årens lopp gått igenom olika skeenden där fokus sakta men 
säkert förskjutits från själva tekniken i sig till mer pedagogiska och didaktiska aspekter av IT i 
skolan. Olika kommuner och skolor har nått olika mognadsgrad avseende skolutveckling som 
innefattar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som pedagogiskt hjälpmedel. Utifrån 
egna erfarenheter från införandeprojekt inom den privata IT-sektorn samt erfarenheter från 
utbildningar inom IKT och pedagogik har min nyfikenhet väckts för de möjligheter som IKT kan 
innebära i skolans verksamhet. Jag tycker mig märkt en övertro på att tekniken i sig åstadkommer 
utveckling och att organisationen kanske inte alla gånger har sett vikten av att införa pedagogiska 
hjälpmedel på ett sätt som ligger nära den enskilda pedagogens verksamhet. 

I Sverige öppnas klassrummen på många ställen upp för världen utanför med hjälp av datorer, 
projektorer och interaktiva tavlor. Utifrån min lärarutbildning uppfattar jag mitt framtida uppdrag 
som ett uppdrag där jag förmodas sträva efter att låta eleverna utifrån sina olika förutsättningar lära 
tillsammans med andra i en miljö som präglas av flerstämmighet och interaktivitet. Den interaktiva 
tavlan utlovar implicit en möjlighet till interaktivitet. Flera läromedelsföretag erbjuder numera 
pedagogiska resurser för en klassrumsmiljö som nyttjar den interaktiva tavlans möjligheter. Studier 
från Storbritannien visar på att pedagoger i många fall fastnar i att använda den interaktiva tavlan 
som rent presentationshjälpmedel där en förmedlande kunskapssyn riskerar att ta överhanden. 
Svensk forskningslitteratur visar på att graden av IKT-användning i klassrummen ofta beror på 
lärares inställning och kunskap. Interaktiva tavlor utgör stora investeringar för den skola som väljer 
att inkludera tavlan i sin verksamhet varför det kan vara intressant att fråga sig i vilken grad 
pedagogerna har eller ges förutsättningar att nyttja den interaktiva tavlans erbjudanden om 
interaktivitet i ett klassrum där elever lär tillsammans. 

Syfte 

Jag vill utifrån pedagogernas erfarenheter undersöka vilka faktorer som bidrar till alternativt hindrar 
att interaktiva tavlor används utifrån sin interaktiva potential i klassrummet – vilka 
påverkansfaktorer kan urskiljas för införande och användande av interaktiva tavlor i klassrummet? 
 
Några delfrågor som jag i samband med detta avser att undersöka är 

• Vilka motiv har legat till grund för satsningen på interaktiva tavlor och hur har denna 
satsning varit organiserad? 

• Hur används den interaktiva tavlan i relation till erbjudandet om interaktivitet? 

• Hur påverkas användningen av den interaktiva tavlan utifrån faktorer som lärarens egen 
inställning och kompetens eller av hur införandet av interaktiva tavlor organiserats?  
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Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa området till lärarens situation i den kontext han eller hon arbetar och 
handlar. Lärarens erfarenheter av den utvecklingsprocess som införandet av IKT i verksamheten 
innebär är i fokus. Undersökningen omfattar därför inte elevers syn på interaktiva tavlor. Inte heller 
analyseras interaktiva tavlors effekt på lärandet. 

Bakgrund 

I följande avsnitt ges en bakgrund till varför skolor idag söker integrera teknologi i sin 
verksamhet. Beskrivningen syftar till att sätta kommande diskussioner om faktorer som 
gynnar respektive hindrar integrering av interaktiva tavlor i verksamheten i ett 
sammanhang.  

Denna undersöknings fokus avseende teknologi är den interaktiva tavlan. Den interaktiva tavlan är 
ett av många verktyg som ingår i samlingsbegreppet IKT (Informations och kommunikations 
teknologi). IKT avser inte bara datorer och internet eller interaktiva tavlor utan även video, digitala 
kameror och mycket annat. Alexandersson m.fl. (2001) menar att motiven för införande av IKT 
utgår från tre olika aspekter nämligen ”inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och/eller 
demokratiaspekten”(Alexandersson m.fl., 2001, s. 12). Satsningar på IKT genomförs för att berika 
samt utveckla pedagogik och lärande, för att underlätta och utveckla kommunikation inom 
organisationen likväl som mellan skola och hem. Rapporten Effektiv användning av IT i Skolan 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007) lyfter utifrån flera europeiska studier fram ett antal viktiga 
och övergripande fördelar med IKT kopplat till lärande. Här nämns bl.a. ökning av elevers 
motivation och färdigheter, ökad självständighet samt utveckling av arbete i grupp. IKT har också 
visat sig kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd nå sina mål (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2008). 
Det finns i dag en förväntan på att skolan skall förbereda eleverna att stå rustade inför det samhälle 
vi i allt högre grad lever i och det arbetsklimat som väntar på eleverna i framtiden. EU-parlamentet 
och Europarådet antog år 2006 en rekommendation om åtta nyckelkompetenser för ett livslångt 
lärande där digital kompetens utgör en av dessa.  Den digitala kompetensen baseras på de 
grundläggande IKT-färdigheter som är nödvändiga för att kunna använda informationsteknologi på 
ett sätt som är kritiskt, reflekterande och säkert.  Hänvisningar till IKT eller IT i gällande svenska 
styrdokument för skolan är oftast av indirekt natur. ”Eleverna skall enligt gällande styrdokument ha 
kompetens att söka och kritiskt granska information, förmåga att kommunicera via skilda medier 
samt kompetens och förmåga att delta i samhällsdebatt” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2008, s. 15). Om integreringen av IKT i skolan baseras enbart på lärares nyfikenhet är risken stor 
att skolorna ger eleverna olika förutsättningar för att nå målen eller för att kunna deltaga och 
kommunicera i samhället av idag. Alexandersson m.fl. (2001) menar att det är en rättighet för barn 
att få utveckla social och kommunikativ kompetens. IKT kan ses som ”en fråga om demokrati och 
jämställdhet”(Alexandersson m.fl., 2001, s. 116).  
På Skolverket arbetar man i samband med pågående revidering av aktuella kursplaner med att ta 
fram underlag som visar på hur den digitala kompetensen kan konkretiseras i skolans styrdokument. 
Skolverket skall utifrån sitt uppdrag främja utveckling och användning av informationsteknik i 
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skolan, detta sker i nuläget exempelvis genom att Skolverket tillhandahåller handledningsresurser  
på nätet för pedagoger som vill utveckla sitt arbete med IT i verksamheten (PIM) 1.   

Tidigare forskning och teoretiskt 
perspektiv 

Detta kapitel inleds med att belysa tidigare forskning som rör faktorer som påverkar 
införande och användande av IKT i verksamheten. Därefter följer teori avsedd att i denna 
undersökning ge mening och större möjligheter till förståelse för hur undersökningsresultatet 
kan tolkas.  Andra halvan av kapitlet presenterar tidigare forskning avseende interaktiva 
tavlor och dess användning samt teorier som sätter tavlans erbjudande om interaktivitet i ett 
sammanhang av dialogiskt klassrum och sociokulturell teori. Tidigare forskning samt teori 
ses i denna undersökning som redskap för att tolka utsagor och observationer. 

 

Tidigare forskning om faktorer som påverkar 
integrering av IKT i skolans verksamhet 
Under årens lopp har flera IT-satsningar skett i svenskt skolväsende. De IKT-satsningar som gjorts i 
svenska skolan har dock inte alltid svarat mot förväntningarna. De faktorer som presenteras här 
nedan är indelade i hindrande faktorer respektive framgångsfaktorer utifrån det faktum att det är så 
de framställs i en övervägande del av litteraturen. En påverkansfaktor kan dock verka negativt alt. 
positivt beroende på grad av förekomst. För att belysa detta exemplifieras tanken med faktorn 
”tillgänglig teknik”, där hög tillgång ger positiv påverkan medan låg tillgång upplevs hindrande.  

Hindrande faktorer 

Jedeskog (1998) är en av många forskare som sökt belysa vad som hindrar integrering av IKT i 
skolan. Hon konstaterar att lärarens kompetens såväl som tekniktillgång, tillförlitlighet samt tids- 
och resursaspekter kan utgöra praktiska hinder för att införliva IKT i skolan. Förutom de praktiska 
hinder som presenterats identifierades hinder av mer psykologisk karaktär. Dessa handlar om 
rutiner kontra det nya, en slags otrygghet som skapas av nya arbetsuppgifter i en lärarroll som 
ständigt ändras. Jedeskog menar att lärarens syn på människa, kunskap och samhället i stort kan 
innebära ett hinder om dessa värderingar krockar med de värderingar som den IKT-satsning eller de 
verktyg som förs in förmedlar. De tidigare implementeringarna av IKT i skolan kännetecknades av 
top-down perspektiv, idag börjar denna pendel svänga mot att läraren blir mer involverad i 
satsningarna (Jedeskog, 2005). Om inte satsningen planeras utifrån samarbete och förankring hos 
organisationen som helhet kan integreringen av IT försvåras genom att lärare upplever satsningen 
som ett hot då de inte känner sig delaktiga.  
Den nordiska undersökningen E-learning Nordic 2006, visar på att endast cirka en av tre lärare 
”uppfattar att de har tillräckligt hög kompetens för att kunna införliva IT i 

                                                      
1 Praktisk IT- och mediekompetens, http://www.pim.skolutveckling.se/ 2009-05-04 
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undervisningen”(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 30).  Detta trots att flera av dessa varit 
föremål för IT-relaterad kompetensutveckling.  Enligt undersökningen påverkar kompetensbrist 
förmågan samt viljan att använda IT i undervisningen.  Den svenska satsningen på IT i Skolan 
(ITiS) har utvärderats nationellt (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Utvärderingen lyfter fram 
att lärarens egna pedagogiska syn starkt påverkar dennes möjligheter att skapa lärandemiljöer där 
IKT ingår.  Även här framhålls att pedagogen behöver gedigna kunskaper för att kunna välja 
lärresurser för att se möjligheter till integrering av IT i undervisningen samt för att eventuellt se om 
det finns behov av att vidareutveckla sin pedagogik för att uppnå ökad integration.  
Almqvist m.fl. (1999) har i en rapport som belyser 48 skolors arbete med IT i undervisningen funnit 
att det är viktigt att tekniken är tillgänglig och fungerande annars utgör detta en hindrande faktor för 
användandet av IT. Detta är något som också framhålls av Jedeskog (2005). Resursbrist i form av 
tid och pengar belyses likväl som brist på handledning. Enligt rapporten NCES 2000 var bristen på 
tillräckligt med tid ett av de mest rapporterade hindren för att införliva IKT i klassrummen 
(Vrasidas & Glass, 2005).  Enligt Castells (Jedeskog, 2005) tar det tar lång tid att bli förtrogen med 
den nya tekniken och att få förståelse för vad tekniken erbjuder. I en litteraturöversikt över 
interaktiva tavlor gjord av Higgins m.fl. (2007) menar Kennewell att lärare i början av sin 
användning av tavlan upplever det som tidskrävande att förbereda lektioner men att de efter ett tag 
funnit att möjligheterna till återanvändning och samarbete kring material ger tidsbesparing. 

Med fokus på den nya lärarrollen 

En lärare har hela tiden har kravet på sig att utveckla sin kompetens och sin lärarroll, något som blir 
tydligt när nya metoder och verktyg finner sina vägar in i skolans verksamhet. Det kan vara 
förödande för en lärares profession att inte behärska datorn menar Almqvist m.fl. (1999). Detta med 
utgångspunkt i att datorn av många anses vara bland de viktigaste verktygen i vårt 
kunskapssamhälle. I rapporten Effektiv användning av IT i skolan menar man att det finns tydliga 
tecken på att lärarrollen för närvarande förändras – antingen påtvingat av tekniken eller genom ett 
aktivt fokuserat arbete från läraren (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 38). Lärare är 
medvetna om att det finns en press på dem att bli moderna enligt Olson (Jedeskog, 2005). 
Författaren menar att läraren kan uppleva att den nya IKT-satsningen känns hotfull då besluten 
fattats överhuvudet på dem. Här upplevs bara stressen av något som ytterligare läggs på den 
arbetsbörda man redan har. Å andra sidan upplever lärare också att IKT ger möjligheter till nya 
former för lärande, samverkan och kommunikation.  

Utifrån pedagogers olika behov av stöd och utbildning 

Johnston & McCormack (1996) lyfter fram vikten av att identifiera olika utbildningsbehov 
beroende på om pedagogen är att klassificera som en ”early adapter” eller ”mainstream majority”. I 
litteraturen beskrivs ofta hur IKT-satsningar kan hindras av pedagogens eget intresse, vilja och 
kunskap (bl.a. Johnston & McCormack (1996)). Det Johnston & McCormack vill föra fram är att 
litteraturen inte uppmärksammat att den stora majoriteten av pedagoger ofta har ett annat uttalat 
behov av stöd än vad skolans visionärer har. Författarna beskriver hur ”early adapters” drivs av eget 
intresse, ofta har god teknisk kompetens och tilltro till sin egen förmåga samt är vana att nätverka 
tvärs över discipliner och organisatoriska enheter. Den stora majoriteten av lärare karakteriseras av 
att de inte tar lika stora risker, de fokuserar pedagogiska utgångspunkter, är konservativa - vill ha 
bevis på nytta samt visar fram ett större supportberoende (Johnston & McCormack, 1996). 
Den stora majoriteten av lärare rör sig oftast inom en mer begränsad kollegial grupp när de utbyter 
erfarenheter.  
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Faktorer som utgör förutsättningar 

Den pedagogiska kopplingen  

De genomförda satsningarna, som tidigare fokuserade på själva tekniken, har nu övergått till att 

alltmer riktas mot den pedagogiska utvecklingen i skolan och kompetensutvecklingen av lärare och 

skolledare. Alexandersson m.fl. (2001) skriver i boken Bland barn och datorer att det inte är själva 

tekniktillgången på skolan som i sig är avgörande för hur den pedagogiska verksamheten utformas, 

den stora faktorn är pedagogens uppfattning om lärande och kunskap. I rapporten Effektiv 

användning av IT (Myndigheten för skolutveckling, 2007) hänvisas till flera undersökningar som 

påvisar IT’s positiva inverkan på lärandet. Man framhäver speciellt effekterna när det gäller 

elevernas ämnesrelaterade prestationer men också läs- och skrivutveckling, men vill också lyfta 

fram hur lärare ser att IKT ger ökade möjligheter att anpassa undervisningen efter individers 

förutsättningar och behov. Studierna visar dock på att man för att nå dessa fördelar inte kan 

fokusera enbart på tekniken utan arbetet kring teknikanvändningen måste vara kopplad till en 

pedagogisk idé för att nå effekt. Det framkommer med all tydlighet att det är hur IKT används i 

skolan och hur väl integrerad IKT är i undervisningen är det som avgör effekten på elevers 

inlärning. I den nordiska undersökningen E-learning Nordic 2006 lyfter man även fram vikten av 

att IT integreras i skolans organisation och vardag som helhet, till exempel i det administrativa 

arbetet, i planering och uppföljning av lektionerna samt i skolans samarbete med hemmet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 38).  

Skall användningen av IKT bli effektiv krävs också att det finns en strategi för användningen som 

också kopplas till skolans pedagogiska arbete.  Johnston och McCormack (1996) föreslår att vi bör 

identifiera problem eller områden där vi ser att lärande eller undervisning behöver utvecklas och 

utifrån detta erbjuda och föra in informationsteknologi. 

Kontinuerlig kompetensutveckling 

I rapporten Verktyg som förändrar skriven av Almqvist m.fl. framhålls den pedagogiska 
kompetensutvecklingen som central om informationsteknik skall verka som förändringskraft 
(Almqvist m.fl., 1999, s. 76). Som jag tolkar författarna krävs att stor vikt läggs vid personalen och 
dess möjlighet till utveckling om man skall implementera ny teknik och önskar se denna som en 
katalysator i förändringsarbetet.   

Studier från Becta visar att lärarens pedagogiska arbete bör kompletteras med ett antal praktiska råd 
för att lärarens effektivt skall kunna integrera IT i det dagliga lärandet (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007, s. 40) Man lyfter fram en fokuserad kompetensutveckling som löper över 
tiden och menar att den bör ske i en miljö som ger utrymme för läraren att ta ansvar för sin egen 
utveckling. Att anordna utbildning för vuxna sker ofta från ett rent utbudstänkande. En endagskurs 
är inte tillräckligt för att ge lärare möjlighet att inkludera IKT i sin praktik utan kontinuerlig support 
är nödvändig för att läraren skall fortsätta utvecklingsprocessen i klassrummet (Vrasidas & Glass, 
2005). Skall detta ske krävs att skolledning inser att förändring inte bara får ta tid utan att den skall 
ta tid. I rapporten The impact of interactive whiteboards on teacer-pupil interaction (Smith, 
Hardman, Higgins, 2006) beskriver författarna hur kompetensprogram och undervisningsmaterial 
tagits fram i syfte att presenteras för lärare som vill börja använda interaktiva tavlor i klassrummet, 
där en slags “top-down” filosofi avspeglas. Programmen har dock visat att det krävs mer för att 
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bryta vanor i klassrummet, det krävs andra infallsvinklar för att i högre grad närma sig lärarens 
pedagogiska verksamhet. Läraren måste känna ägarskap och göras delaktig i 
skolutvecklingsprocessen vilket ger att införandet av IKT måste anta ett ”bottom-up” perspektiv för 
att ge förutsättning för utveckling.  

Handledning och stöd 

Det framstår utifrån läst litteratur som mycket viktigt att läraren får support från sina kollegor och 
eventuella handledare men också från sina elever. Utvärderingen av ITiS (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007) visar att handledarens roll varit viktig genom att den agerat bollplank för 
arbetslagets idéer och funderingar i första hand, inte som expert på tekniken. Utvecklingsarbetet har 
fungerat som drivkraft för reflektion, tänkande samt för nya arbetssätt och IT har varit ett 
pedagogiskt tankeväckande hjälpmedel i lärarnas kompetensutveckling. Förutom att lärare behöver 
handledning så bör de erbjudas möjligheter att tillsammans med sina kollegor få pröva och 
diskutera nya idéer samt få feedback av dem som har mer kunskap (Smith, Hardman, Higgins, 
2006). För att få underlag för reflektion föreslår författarna att man observerar varandras 
klassrumspraktiker. Att det är viktigt med samarbete kollegor emellan belyses också av Mouza 
(Vrasidas & Glass, 2005) som kan påvisa hur samarbete kollegor emellan inte bara möjliggör 
erfarenhetsutbyte och hjälp utan också bidrar till att motivera individerna att fortsätta använda 
teknologin. 

Framgångsrika förändringssatsningar – i en lärande organisation 

Utifrån min ståndpunkt kan skolutveckling inte frikopplas från lärandeprocessen i organisationen, 
utveckling innebär att vi söker förändra individernas handlingar och hur arbetet genomförs. Per 
Larsson, Handelshögskolan menar i sin rapport IT som förändringskraft – i en lärande organisation 
(Larsson, 2002) att införande av IT inte självklart leder till förändring av skolans arbete med 
eleverna. Han anser att det är i det sociala systemet som potentialen för framgångsrik 
skolutveckling är som störst, det är här grunden för lärande och utveckling finns. Skolutveckling 
med hjälp av IKT handlar om förändringar i olika organisationsstrukturer – ”i fysiska- och formella 
strukturer, i handlings- och tankestrukturer och i dialogstrukturer” (Larsson, 2002). Larsson menar 
att dessa strukturer ofta sammanblandas, som exempel kan ”datorer föras in verksamheten (fysisk 
struktur) med förhoppningen att berörda förändrar sitt sätt att tänka om lärande och undervisning 
(tankestruktur)”. För att uppnå stabila förändringar behövs samtal som skapar mening i det som 
sker, att bara ge mer information eller formell utbildning räcker ofta inte för att vi skall börja handla 
på nytt sätt. Erfarenheter visar att skolor som varit framgångsrika i förändringssatsningar 
karaktäriseras av att de erfarenheter som genereras görs synliga och tillgängliga för kollegerna 
genom gemensam reflektion över konkreta erfarenheter, men även genom att lärare kan se varandra 
utföra arbetsuppgifterna genom att arbeta ihop (Larsson, 2002). Dessa egenskaper kännetecknar en 
lärande organisation, en organisation som utmärks av ett organisatoriskt lärande. Organisationen 
strävar efter lärande som berör hela organisationen och som också leder till att arbetet inom 
organisationen utvecklas. Larsson skriver att i ett organisatoriskt lärande betonas det 
erfarenhetsbaserade lärandet och möjliggörandet av att individens lärande används för att förbättra 
hela organisationens förmåga och anpassning till omgivningen.   

För att uppnå lyckad förändring behöver IT-användningen ses och uppfattas av arbetslaget som en 
gemensam uppgift att utveckla eller lösa. Enligt rapporten Effektiv användning av IT i skolan är det 
viktigt att skapa möjligheter att dela med sig av praktiska erfarenheter och kunskap om effektiva 
metoder samt att stödja skolor och skolledare att utveckla deras användning av teknik för att 
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uppfylla utbildningsmålen (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 31).  Vrasidas & Glass (2005) 
menar att forskningen visar att flera satsningar på införande av IKT i skolan fallerat på orsaker som 
att införandet inte tagit hänsyn till lärares egna förslag eller då lärarna själva inte gjorts tillräckligt 
delaktiga i utvecklingsprocessen.  

Teori i syfte att ge påverkansfaktorerna ett 
sammanhang 

Nedan presenteras modeller och teorier som jag avser använda som redskap i kommande 
analys för att skapa mening och djup åt undersökningens resultat. Utifrån mina 
förkunskaper ser jag att teorierna kan hjälpa mig skapa djupare förståelse för hur flera 
faktorer samspelar och på olika sätt påverkar utgången av en IKT-satsning. Teorierna tar 
avstamp i en syn på skolutveckling som att denna inte kan ses väsensskild från pedagogernas 
kompetensutveckling. För att en verksamhet skall utvecklas så måste följaktligen individer 
utvecklas och lärande komma till stånd, det är i individernas handlingar vi ser om utveckling 
skett.  Viktiga begreppen är bl.a. läranderum, yttre och inre drivkrafter samt utfärd och 
åtkomst. De modeller som beskrivs är på intet sätt specifika för utvecklingsarbete som 
omfattar IKT utan kan appliceras på olika typ av utvecklingsarbete och 
kompetensutveckling.  

Ett konstruktivistiskt perspektiv 

De påverkansfaktorer som förts fram i litteraturen uppvisar en variation som utgår från läraren, dess 
kompetens och värderingar, till den praktik där individen arbetar och dess förutsättningar samt 
själva införandet i sig med kompetensutveckling och stöd som några exempel. Svedberg (2005) 
beskriver utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv hur kunskap utvecklas i samspel mellan individ 
och omgivning. Här ses individen och dennes personliga referensram som central i 
kunskapsutvecklingen. Referensramen utgörs av erfarenheter, kunskaper, värderingar, attityder och 
känslor. Individen agerar i en verksamhetspraktik som omfattar själva arbetssituationen, dess 
kultur, traditioner, krav och möjligheter. Lärprocessen behöver utvecklingsagenter, dvs. innehåll, 
energi, struktur och form vilka förenar personliga referensramen med praktiken. Nedanstående 
modell Svedberg (2007, s. 387) kan användas för att beskriva de olika dimensioner som samspelar 
för att skapa ett läranderum där individen kan hitta mening och utveckling. 

 
Första dimensionen visar samband mellan personlig referensram och sammanhang, individen 
behöver se en mening i sin sysselsättning. I den andra dimensionen går från personliga 
referensramen till utvecklingsagenterna vilka behöver vara anpassade för respektive individs 
förutsättningar för att goda förutsättningar för lärande skall nås. Den tredje dimensionen visar på 
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utvecklingsagenternas koppling till sammanhanget, att beskriva som att kompetensutvecklingen 
skall vara relaterad till yrkeskompetens och arbete. Den fjärde dimensionen är tiden i sig, tid för 
reflektion och dialog i lärprocessen. När samtliga dimensioner fungerar sker lärande och 
utveckling, individen finner förtrogenhet och meningsfullhet med sina arbetsuppgifter och det nya. 
När en eller flera dimensioner uppvisar brister försvåras däremot lärandet. 
 

Lärande och utveckling 

I en lärande organisation behöver lärandet ta avstamp i individens erfarenhet och förutsättningar. 
Granberg beskriver m.h.a Gadamers metafor om ”utfärd och återkomst” (bild: Granberg, 2008, s. 
31) att om utveckling skall ske måste individen lämna sin komfortabla zon och söka ny kunskap. 

 
Bildningen sker i en ständigt pendlande process utan slut därav finns inte heller någon absolut 
kunskap som vi skall komma fram till. I denna process är utgångspunkten de egna erfarenheterna 
och den egna förståelsen. Utfärden sker mot det obekanta, något vi vill lära oss mer om. Efter en 
omtolkning av det nya kontra befintliga erfarenheter ges ett vidgat perspektiv (Granberg, 2008). 
Utifrån dessa nya erfarenheter kan sedan nya resor påbörjas mot ny kunskap. Här betonas sampel 
mellan individ och kontext, mellan förmedlingspedagogik och progressiv pedagogik. Individen 
söker förstå det nya och sin omgivning i samspel med omgivningens egenskaper, en omgivning i 
vilken individen är del av. Skolans kultur måste som jag tolkar Granbergs skapa utrymme för 
individen att våga söka flera handlingsinitiativ, ta risker och kunna misslyckas i syfte att möjliggöra 
att individen vågar ”resan” mot det obekanta likväl som att det nya värderas i organisationen. 

 

Ellström (Ellström, & Hultman, 2004) problematiserar kopplingen mellan tydliga mål och dess 
förutsättningar för lärande. Motsättningar har tidigare enbart setts som hinder för lärande medan 
man numera utifrån forskning funnit att motsättningar också kan vara drivkrafter för förändring och 
lärande. Man menar att lärande förutsätter ett ifrågasättande, en diskussion om mål och innehåll. 
När målen i förväg definierats alltför precist kan de av organisationen uppfattas som något som 
definierats av andra, en pappersprodukt som man inte behöver bry sig om. Ellström skiljer mellan 
ett utvecklingsinriktat respektive ett anpassningsinriktat lärande. Det anpassningsorienterade 
lärandet handlar om att ta till sig definierade kunskaper utifrån givna mål och förutsättningar 
(kompetensen anpassas) utan att försöka ändra dessa. Ett utvecklingsorienterat lärande ger att 
individerna ansvarar för att tolka, formulera och ifrågasätta, att gå utanför det givna i ett 
sammanhang där reflektion och delaktighet utgör viktiga beståndsdelar. Lärandet blir mer en fråga 
om att definiera situationer (uppgifter, problem) och ifrågasätta rutiner, utveckla nya 
tillvägagångssätt och pröva. Ellström menar att dessa existerar parallellt samt behövs för att ge 
balans mellan rutin i arbetet och det nya. I det utvecklingsinriktade synsättet tycks det som att 
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oklarhet mellan mål skulle kunna ses som katalysatorer för förändringsarbetet medan de oklara 
målen kan ses som en begränsning i en utveckling utifrån ett anpassningsinriktat perspektiv. Det 
anpassningsinriktade lärandet kräver tydliga mål för att främja motivation och lärande (Ellström & 
Hultman, 2004, s. 31). 

Samspelet mellan yttre respektive inre drivkrafter 

Barbro Nilsson (Ellström, & Hultman, 2004) skriver i artikeln om förändringsprocessen sett ur både 
struktur- som aktörsinriktad forskning. Något förenklat kan ett strukturellt synsätt ge att en 
förändring ses som en anpassning till omgivningens behov och krav, eller utifrån att upprätta en 
slags fasad för att ändra omgivningens bild av organisationen. Utifrån ett aktörsperspektiv betonas 
aktörernas handlande och interaktivitet, aktörernas erfarenheter, motiv och inställning har betydelse 
för hur satsningen hanteras. Förändringen ses här som en process med kamp, förhandling och 
diskussion mellan olika aktörer för att skapa utrymme åt intressen och idéer. Nilsson skiljer mellan 
yttre drivkrafter (omgivningsrelaterade) respektive inre (aktörsrelaterade) krafter. Utifrån 
utgångspunkten att både yttre och inre krafter påverkar förändringsarbetet beskriver forskaren hur 
samspelet dem emellan har betydelse för i vilken grad och hur förändringssatsningar genomförs.  
Utifrån sina slutsatser ser hon att de yttre drivkrafterna är de som påverkar att satsningen blir av 
medan de inre krafterna avgör vad det sedan blir av själva förändringen  

Utvecklingsorganisationens betydelse 

En lokal utveckling sker ofta” ad hoc” och kortsiktigt, beroende på att det sällan finns en 
organisation för utvecklingsarbetet (Björn m.fl., 2002). Vad som finns är själva driftorganisationen 
för operativa uppgifter som planering och administration för en effektivare och stabilare 
verksamhet. Utvecklingsuppgifterna, som behövs för att förbättra förutsättningarna för det 
operativa arbetet, behöver även de ta stöd i en organisation avsedd för uppgiften. Författarna menar 
att balansen mellan drift- och utvecklingsorganisationerna avgör om organisationen blir effektiv på 
kort sikt och utvecklingskraftig på lång sikt (Björn m.fl., 2002, s. 19). Ett starkt fokus på drift i och 
med ökade sparkrav försvårar det långsiktiga utvecklingsarbetet. I gengäld kan individer uppleva 
stress då kraven på utvecklings ökar samtidigt som det löpande arbetet inte får bli lidande. 

Tidigare forskning och teori med fokus på den 
interaktiva tavlan 

Här presenteras tidigare forskning avseende interaktiva tavlor och dess användning samt 
teorier som sätter tavlans erbjudande om interaktivitet i ett sammanhang av olika perspektiv 
på interaktivitet. Några begrepp som beskrivs i denna del och som senare kommer att nyttjas 
i analysen är interaktivitet (teknisk såväl som pedagogisk) men även dialogiskt praktik.  

Interaktiva tavlor  
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En interaktiv tavla saluförs ofta utifrån intentionen att den gör presentationer mer levande samtidigt 
som den motiverar elever och mötesdeltagare. Det finns i dagsläget flera olika leverantörer av dessa 
tavlor som också går under namnet interaktiva whiteboards (Interactive Whiteboard - IWB). Till 
den interaktiva tavlan kopplas en dator och med hjälp av en projektor projiceras datorbilden på 
tavlan. Är datorn uppkopplad till Internet finns möjligheten att hämta in omvärlden i realtid. Ett 
citat från KK-stiftelsens tidning IT och lärande förtydligar bilden med: 

”Det som skiljer en interaktiv tavla från att projicera dataskärmar på 

duk är att du kan klippa, klistra, förstora, förminska, lägga till bilder, 

ljud och effekter, flytta omkring objekt, sudda bort dem”  

(KK-stiftelsen, 2006).  

Du kan använda fingrar eller trådlösa pennor för att klicka, skriva eller flytta objekt på den stora 
tavlan. Alternativt används datorns tangentbord. Allt som du antecknat på tavlan under lektionen 
eller presentationen kan du spara för att skriva ut eller kanske e-posta till elever och kollegor. I och 
med att lektionen sparas kan den också återanvändas för repetition eller i andra sammanhang. 

Interaktion och multimedia 

En central del hos IKT utgör interaktiv och multimedial teknik (Alexandersson, 2001, s. 9). 
Interaktion kan ses som ” samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.”2 
I interaktionen deltar vi aktivt i en situation. Med multimedia avses sammanhållna, datorstödda 
presentationer eller produkter, baserade på kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud 
och bild/video3.  

“There is increasing awareness that teaching is a multi-modal activity drawing upon a range of 

communicatory activities such as verbal, visual and interpersonal communication, as well as 

associated technologies” (Higgins m fl, 2007, s. 218). 

Interaktiva tavlor anses möjliggöra användande av den ”multimodala dimensionen av språk, bilder, 
ljud och gester, faktorer som är av vikt för kommunikation och lärande (Warwick & Kerschner, 
2008). I vilken grad läraren uppnår önskade effekter har dock visat sig i hög grad bero på om 
införlivat tavlan i sin pedagogiska verksamhet eller inte.  

Skolverket har valt att i styrdokument för de yngre eleverna förtydliga att text inte bara avser skrift 
utan man framhåller ett utvidgat textbegrepps betydelse när man försöker beskriva svenskämnets 
karaktär och uppbyggnad avseende mål att uppnå för elever år 3 (Skolverket, 2009). Här avses 
skrivna och talade texter men även bilder. 
 

Den interaktiva tavlans erbjudande  

En interaktiv tavla är det enda IKT-verktyg som kan anses vara utformat för användning i helklass. 
Däremot finns det naturligtvis flera användningsområden än så, vad som är möjligt avgörs av 
pedagogens kunskaper och intentioner samt dess möjligheter att organisera sin undervisning i 
mindre grupper. I rapporten Effektiv användning av IT (Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

                                                      
2 Nationalencyklopedin , http://www04.sub.su.se:2060/artikel/212337 2009-05-04 

3 Nationalencyklopedin, http://www04.sub.su.se:2060/artikel/260132 2009-05-04  
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redovisas resultat från flera internationella studier som belyser interaktiva tavlor. Här framkommer 
bl.a. att interaktiviteten utgör en allt viktigare del av lektionerna i dagens och framtidens skola. För 
att IT skall ge ökad effekt på lärandet dras slutsatsen att lärare behöver få insikt i att interaktiviteten 
kräver nya sätt att angripa pedagogik och planering av lektioner. 
 
Higgins m.fl. (2007) har i sin litteraturöversikt över interaktiva tavlor belyst aspekter både rörande 
införandet av tavlor i verksamheten som tavlans erbjudande avseende interaktivitet. I översikten har 
man funnit att lärare anser att den interaktiva tavlan är relativt enkel att använda, därför är den 
också lättare att ta till sig även för de lärare som annars tycker sig ha svårt att integrera 
informationsteknologi i klassrummet. I översikten framgår också att när skolorna väl investerat i 
interaktiva tavlor med egna medel (eller som i Storbritannien, utifrån centrala satsningar) så finns 
där förväntningar på att tavlorna kommer till användning och att denna användning indirekt skapar 
mervärde i den lärmiljö som eftersträvas. 

”There is clearly an expectation that schoolteachers use IWB’s in their lessons and an elision of 

the concept of the technical interactivity offered by the equipment with the development of more 

interactive teaching” Smith et al (Higgins m fl., 2007, s. 214) 

Vad gäller de interaktiva tavlorna så ger forskningen att dessa ”kan hjälpa lärare att förbättra 
kvaliteten i sina presentationer, öka elevers delaktighet genom interaktion med tekniken och 
varandra, öka elevers motivation samt förbättra elevernas kommunikation avseende att tala och 
lyssna” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 29-30). Studier som presenteras i Effektiv 
användning av IT i skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007) visar fram att tavlan när den 
används i klassrummen kan ha en metakognitiv effekt.. Elever med svårigheter kring läsning eller 
matematik blir enligt presenterade slutsatser mer motiverade när interaktiva skrivtavlor används. I 
rapportens genomgång av forskning inom aktuellt område framhålls även att vid lektioner där hela 
klassen är med och deltar i användandet av tavlan kan denna verka positivt för elevernas diskussion 
genom att hjälpa dem att visualisera svårare begrepp och processer. Elever upplever att interaktiva 
tavlor hjälper lärarna att förklara mer effektivt. I de klassrum där läraren inte använder sig av 
tavlans möjlighet till simuleringar utan enbart fokuserar på att presentera budskap och information, 
där blir inte effekten lika tydlig enligt Myndigheten för skolutveckling (2007). 
 

Att erbjuda två olika perspektiv på interaktivitet  

Gillen m.fl. (2006) presenterar i A Learning revolution? Investigating pedagogic practices around 
interactive whiteboards in British primary classrooms hur man i flera studier sökt belysa 
interaktiviteten vid arbete med interaktiva tavlor ur två olika perspektiv; pedagogisk interaktivitet 
och teknisk interaktivitet.  Dessa två olika perspektiv kommer i undersökningens analys att 
användas för att söka förstå vilken interaktivitet som kan skönjas i utsagor och observationer. 
Interaktiva tavlor anses erbjuda goda möjligheter för en smidig teknisk interaktivitet i jämförelse 
för vad som tidigare gick att åstadkomma avseende att visa filmer, ljud, nyttja bilder, presentera 
texter från nätet blandat med elevers manipulerande med pennor och bilder på skärmen.  
Den pedagogiska interaktiviteten är i högre grad beroende på lärarens pedagogiska kunskap och 
vision samt tekniska erfarenhet. Den beskrivs utifrån att interaktiviteten bör vara mellan elev-elev” 
såväl som elev-lärare, även då teknik ingår i lärmiljön (Higgins m.fl., 2007).  

Den interaktiva tavlan är ett verktyg som erbjuder teknisk interaktivitet. Trots detta så kan tavlans 
närvaro i klassrummet leda till lägre grad av interaktivitet och en undervisning som kan sägas vara 
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förmedlande enligt Smith m.fl. (Higgins m.fl., 2007). Det motsatta kan också inträffa enligt 
författarna, att ett minskat interaktivt användande av tavlan leder till ökad interaktion mellan elev-
elev/lärare-elev. I relaterad forskning fanns belägg både för att lärare lyckades väl med att aktivera 
eleverna i interaktion såväl som att lärare placerade vid tavlan längst fram i klassrummet återgår till 
en mer traditionell lärandestil där frågor och instruktioner kännetecknar kommunikationsmönstren. 
Warwick & Kershners (2008) rapport Primary teachers' understanding of the interactive 
whiteboard as a tool for children's collaborative learning and knowledge-building redovisar belägg 
för att det ofta blir så att tavlan passas in i befintlig praktik vilket då enligt forskarna i alltför hög 
grad avser en praktik som är av förmedlande och instruktionsbaserad natur.  
Condie m.fl. (Warwick & Kershner, 2008) menar att kompetensutveckling och forskning avseende 
interaktiva tavlor hittills mest fokuserat lärarledda genomgångar och interaktiv helklass-
undervisning. Här framhålls vikten av att även andra pedagogiska områden lyfts fram, att man ser 
den interaktiva tavlan i ett aktivt, kollaborativt lärande, där språket och interaktionen elev-elev (och 
lärare) utgör grunden för att skapa mening. 

”Teachers own thinking about learning is of fundamental importance in their mediation of pupils 

collaborative learning experiences involving the IWB” 

Rudd (Warwick & Kershner , 2008, s. 270)  

 

Den interaktiva tavlan i ett sammanhang av sociokulturell teori och 

dialogisk praktik  

Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 

Interaktion definierades ovan som ”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom 
sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra”. Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den 
interaktiva tavlans erbjudande om interaktivitet, inte bara avseende teknik utan också avseende den 
pedagogiska interaktivitet som den beskrivs av Gillen m.fl. (2006) dvs. att interaktiviteten bör vara 
mellan elev-elev såväl som elev-lärare, även då teknik ingår i lärmiljön.  
I ett sociokulturellt synsätt sker lärande och utveckling genom deltagande i sociala praktiker (Säljö, 
2000, s. 104). Människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och i direkt 
eller indirekt samspel med andra (Säljö, 2000, s. 236). Vi befinner oss hela tiden under utveckling, 
där vi i samspel med andra har möjligheter att ta över och ta till oss (appropriera) kunskaper från 
andra människor. Individen är en del av den sociala praktik den verkar i samtidigt som våra 
handlingar bidrar till återskapande av praktiken i sig. I ett sociokulturellt perspektiv är artefakter 
centrala eftersom de utgör en viktig del av vår kultur och eftersom de förändrar vår relation till 
omvärlden (Säljö & Linderoth, 2002, s. 17). En artefakt kan vara intellektuell såväl som fysisk, det 
kan vara språket i sig, en dator eller en interaktiv tavla. Artefakten skall ses som ett verktyg som 
medierar kunskap, den ger oss tillgång till omvärlden och hjälper oss samtidigt att förstå 
densamma. I den sociala praktiken utvecklar vi våra kunskaper när vi kommunicerar tillsammans 
med andra, kunskapen speglas av vår förmåga att använda oss av redskapen. En lärare som är 
förtrogen med tavlan använder i sin pedagogik många redskap för kommunikation och mediering 
där den interaktiva tavlan kan ses som en meningsbärande del av många andra. Arbetar elever och 
lärare tillsammans med en interaktiv tavla kan detta ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att 
individerna deltar i ett sammanhang där de genom sitt språk och sitt handlande, i interaktion med 
tavlan, ömsesidigt påverkar varandra. Detta perspektiv kan också användas för att belysa vikten av 
att läraren ges tillfälle att tillsammans med sina kollegor få delta i en lärande miljö som skapar 
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erfarenheter och genererar utveckling för individ såväl som praktiken som helhet. Kollegor som 
behärskar teknik eller själva nyttjandet av verktyget bättre kan handleda och stödja de som behöver 
lära mer, så att dessa själva sedan själva kan vidareutveckla sin praktik och sin användning av 
tavlan. ”Teknik i skolan kan ses som något yttre, en möjlighet att underlätta/förbättra det lärande 
och den undervisning som redan pågår alternativt är att se den nya tekniken som något som 
förändrar vad vi lär och hur vi lär” (Säljö & Linderoth, 2002, s. 22).  

En dialogisk praktik 

Den interaktiva tavlan kan ses i ett sammanhang som kännetecknas av dialog om vi betonar 
samspelet mellan grupper eller individer som genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 
Dysthe menar att samspel i en praktik kan ske både muntligt och skriftligt vilket ger röst även åt 
läroböcker eller texter som tillhandahålls via datorn (Dysthe, 1996, s. 62). Hon utgår från den ryske 
teoretikern Bakhtin och hans resonemang om utvecklad dialog när hon i dialogbegreppet inkluderar 
också skriftlig kommunikation. En dialogisk praktik byggs av att elevers och lärares ord tas till vara 
i lärandeprocessen, tidigare responser inkluderas, utvecklas vidare och bygger på så sätt upp 
gemensam kunskap (Dysthe, 2003). Smith m.fl. (2006) har när de studerat kommunikation i 
klassrum med interaktiva tavlor funnit att feedback som skapar relationer till andras bidrag i 
klassrumsdialogen (och som inte bara avser att utvärdera en elevs svar) är mindre frekvent än i de 
klassrum där tavlan saknas. Att lärarens pedagogiska intentioner är en viktig faktor för hur den 
interaktiva tavlan används i klassrummet har belysts tidigare. Det framstår som viktigt att läraren 
uppnår sådan grad av förtrogenhet med tavlan att denna blir en naturlig del i dennes praktik.  I den 
mån läraren önskar förändra sin praktik är förtrogenheten minst lika viktig.  

Metod 

Undersökningens ansats är i huvudsak kvalitativ i sin natur. Bryman(2002) menar att den 
kvalitativa ansatsen baseras på att man i en anda av induktiv strategi i huvudsak lägger vikt vid ord 
och inte kvantifiering samt söker tolka hur individerna uppfattar och tolkar sin verklighet. En 
fenomenografisk ansats är enligt Alexandersson (Starrin & Svensson, 1994) när forskningsfrågorna 
söker beskriva ”hur något uppfattas vara”, inte ”vad något är”. Undersökningen gör inga anspråk på 
att vara av fenomenografisk natur, däremot har jag funnit att flera viktiga karaktäristika från 
fenomenografin stämmer väl med hur jag som forskare förhåller mig i denna undersökning. Det är 
viktigt att också hålla i minnet att en individs uppfattning om en händelse eller företeelse är 
föränderlig över tiden. Uppfattning avser en relation mellan människa och omvärld vilken över 
tiden kan förändras utifrån att sammanhang ändras (Alexandersson (Starrin & Svensson, 1994)). 
Denna undersökning söker just individens uppfattning om införandet och användningen av den 
interaktiva tavlan vid ett givet tillfälle och i ett sammanhang som det uppfattas av individen just då.  
Min uppgift som forskare i denna undersökning ser jag som beskrivande och tolkande.  
Det finns en medvetenhet om att forskaren påverkar arbetet genom sin förförståelse. Min 
förförståelse baseras på såväl praktiska som teoretiska erfarenheter av både pedagogik, IKT-verktyg 
som införandeprocesser. Denna förförståelse har fördjupats via litteraturstudien.  
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Det finns även en deduktiv ansats i undersökningen genom att exempelvis analysen utgår från 
befintlig teori och forskning för att skapa mening och förklaring åt materialet. Undersökningen har 
inga ambitioner att skapa nya teorier. Urvalet av teori och litteratur har påverkats av mina 
förkunskaper vilket sätter sin prägel på vad jag väljer att fokusera på i min tolkning av utsagorna. 
Undersökningen förutsätter att det finns påverkansfaktorer men de är inte förutbestämda då det 
krävs följsamhet mot respondenternas utsagor vilka ligger till grund för analysen. Denna följsamhet 
är något som bl.a. Bryman (2002) lyfter fram som kännetecknande för en mer kvalitativ ansats.  
Undersökningen utgår från hur pedagogerna uppfattar sin situation. 

Undersökningsmetoder 

Undersökningen baseras på  
a)  litteraturstudie  
Litteraturstudien syftar till att ge mig ökad förförståelse för det fenomen som skall undersökas. 
Denna omfattar litteratur som behandlar användande av interaktiva tavlor i klassrummet samt 
skolutveckling. 
b) enkät  
Enkäten syftar till att samla in data som ger möjlighet att undersöka hur respondenterna uppfattar 
införandet och användandet av interaktiva tavlor i verksamheten vid ett givet tillfälle. Det är inte 
självklart att en enkät uppfattas som ett verktyg i en kvalitativ undersökning. Fenomenografin ger 
dock uttryck för att en kvalitativ undersökning kan baseras på mer strukturerade metoder. En 
fenomenografisk undersökning arbetar vanligtvis med intervju som metod, men underlaget kan 
också vara välstrukturerat Alexandersson (Starrin & Svensson, 1994). Enligt Alexandersson är det 
viktiga att frågorna inte söker ett rätt eller lämpligt svar då sådana enligt fenomenografin inte finns. 
c) observation av klassrumssituation 
Observationen skall komplettera data från enkäterna och möjliggöra djupare förståelse för 
användandet av tavlan. Möjligen kan observationen skilja sig från mitt syfte att utgå från individens 
uppfattning av ett fenomen vid ett givet tillfälle. Uppfattningen i detta avseende står jag som 
forskare för genom att jag via observationen uppfattar en situation och beskriver denna. 

Litteraturstudie 

I Sverige är litteraturen kring införande av interaktiva tavlor i skolan begränsad. Jag har därför sökt 
mig till den internationella arenan för att finna referensmaterial. I bl.a. Storbritannien har man sedan 
flera år tillbaka från centralt håll satsat på att alla skolor skall ha tillgång till interaktiva tavlor därav 
finns också incitament för att följa upp och utvärdera implementation, användande och nytta av 
interaktiva tavlor. I litteraturstudien har källor som beskriver skolutveckling eller förändringsarbete 
kopplat till införande av IKT som helhet inkluderats. Materialet har baserats på sökningar i 
universitets biblioteketsdatabaser samt via mer fria sökningar på Internet. Exempel på sökord som 
använts är interaktiva tavlor, interactive whiteboards, IWB, IKT, ICT, hinder, barriers, 
skolutveckling, verksamhetsutveckling, knowledge building i olika kombinationer. Underlaget 
baseras även på litteratur från mina kurser från lärarprogrammet samt från utbildning inom IKT 
pedagogik och lärande. 
Litteraturstudien har inneburit tillgång till forskning som lyfter fram både hinder såväl som 
förutsättningar för att integrera IKT i skolans verksamhet. Materialet har beaktats ur ett källkritiskt 
perspektiv där bl.a. aktualitet, källa, syfte har varit föremål för reflektion vid val av texter.  
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Enkät 

Syftet med undersökningen har varit att samla in underlag från pedagoger för att ge en bild över hur 
pedagogerna utifrån sina erfarenheter uppfattar det fenomen som satsning på interaktiva tavlor i 
verksamheten innebär. Enkäten står för den huvudsakliga datainsamlingen i denna undersökning. 
Enkäten motiveras med att möjliggöra ett större och bredare urvalsfält än om underlaget baserats på 
intervjuer. Intervjuer bedöms av mig vara för tidskrävande då jag i viss mån sökt sprida 
urvalsgruppen geografiskt, så i detta fall har valet fallit på enkäter. Bryman (2002) menar att 
enkäter och strukturerade intervjuer i flera avseenden är likartade som forskningsinstrument. 
Enkäten kan enligt mig klassas som semi-strukturerad (Bryman, 2002) vilket för mig varit ett val 
baserat på att jag redan från början haft ett tydligt fokus, men också velat erbjuda plats för 
respondenterna att tillföra sådant som jag inte tänkt på från början. Via enkäten får samtliga 
pedagoger samma uppsättning frågor ställda till sig, det finns ingen möjlighet till individuell 
anpassning eller uppföljning i stunden då respondenten besvarar frågorna. Respondenten besvarar 
frågorna vid det tillfälle då det passar denna bäst och är då inte bunden till tid eller intervjuare 
(Bryman, 2002).  Enkäten omfattar medvetet en stor mängd öppna frågor. Bryman (2002) menar att 
det finns en risk för att öppna frågor missuppfattas eller att enkäten får lägre svarsfrekvens då 
öppna frågor tar längre tid att besvara. Han framhåller dock att respondenter mycket väl kan tänka 
sig besvara omfattande enkäter om de bara uppfattar frågorna som intressanta.  Enkätens öppna 
frågor medför samtidigt en viss flexibilitet i svaren från respondenterna. Eftersom enkäten syftar till 
att synliggöra pedagogers uppfattningar om påverkansfaktorer utifrån sina egna erfarenheter har jag 
velat ge pedagogerna frihet att lyfta just de erfarenheter som de själva anser vara viktiga utan att 
styra deras tankar alltför direkt. En öppen fråga kan anses ge utrymme för feltolkning, men jag 
väljer att se det som att en öppen fråga ger utrymme för respondenten att tolka frågan och utifrån 
sina upplevelser ge svar utifrån detta. Öppna frågor kan fungera bättre än slutna om vi vill åt 
respondentens uppfattning, de möjliggör svar som forskaren inte kunnat föreställa sig, de lägger 
inte heller orden i munnen på respondenten (Ruane, 2006). Ett sådant ställningstagande är enligt 
mig kvalitativt. I ett kvalitativt synsätt har respondenten frihet att ge utryck för sin egen förståelse 
och upplevelse av det som undersöks, data blir då mer trovärdigt (Björndal, 2005). Tolkningarna 
kan dock bli mindre entydiga.  
I enkäten finns också slutna frågor representerade i det avseende att respondenten ställs inför ett 
antal färdiga svarsalternativ.  Min avsikt med dessa frågor är att ge en bakgrund till respondentens 
kompetens, intresse och erfarenhet. De ger också en ingång till sökandet efter mönster utifrån de 
erfarenheter som respondenterna delat med sig av i enkätsvaren som helhet.  
Det faktum att enkäterna besvaras utan intervjuare på plats får konsekvenser på hur enkäten 
utformas inklusive själva frågornas utformning. Hänsyn har i möjligaste mån tagits till de goda råd 
som litteraturen erbjuder avseende utformning av enkäter (Ruane, 2006 och Bryman 2002). Slutna 
respektive öppna frågor har redan behandlats. Frågornas ordningsföljd, ordval, frågelayouter och 
svarsalternativ har också beaktats. Då antalet frågor i enkäten möjligen kan kännas betungande har 
jag sökt lägga lite extra energi på den grafiska utformningen av enkäten i syfte att gruppera och 
lätta upp intrycket. ”Som man frågar får man svar” (Ruane, 2006, s. 171). Enkäten har utformats 
elektroniskt och även distribuerats elektroniskt. 
 
Då den geografiska spridningen inte blev så stor som den ursprungligen var tänkt skulle intervjun 
som metod varit ett möjligt alternativ till enkäten. Enkäten har dock tillfört de positiva effekterna 
att samtliga respondenter fått exakta samma frågor, med samma ordalydelse, att besvara. 
Intervjuareffekten har minimerats, men å andra sidan har jag inte heller funnit till hands för att reda 
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ut eventuella oklarheter. Denna undersökning har mött upp det eventuella behovet av fördjupning 
genom att i enkätens slutskede ge respondenten möjlighet att visa intresse för att finnas tillgänglig 
för eventuella kompletterande frågor. 
Undersökningen har försökt efterlikna den semi-strukturerade intervjun i enkätform. Då 
huvudsyftet varit att ge en ögonblickbild av hur just dessa respondenter uppfattar satsningen på 
interaktiva tavlor och dess användning anser jag att undersökningens fokus på respondenternas ord 
motiverar mitt val av enkät som huvudsaklig insamling av data.  

Observationer 

Bryman (2002) nämner att en flerfaldig forskningsstrategi kan ge en bättre förståelse av en 
företeelse än om man enbart använt sig av en enda metod. En flerfaldig strategi kan vara användbar 
då man önskar studera olika aspekter av en företeelse. Observationerna i denna undersökning syftar 
till att komplettera och fördjupa det data som samlats in via enkäten avseende hur pedagogen nyttjar 
den interaktiva tavlan i klassrummet.  
Under observationerna användes det Björndal (2005) betecknar som observationer av första 
ordningen, dvs. observationer där jag som utomstående observerar den pedagogiska situationen och 
har detta som primär uppgift. Under observationerna har jag fysiskt funnits på plats i klassrummen. 
Observationerna har kännetecknats av en låg grad av delaktighet emedan öppenheten har varit hög. 
Lärarna har haft full vetskap om mitt syfte, elever har informerats i viss utsträckning. Björndal 
(2005) menar att en hög grad av öppenhet innebär att situationen kan läggas till rätta för att passa 
observatörens behov, jag har således givits tillgång till just de lektionsavsnitt där pedagogen 
använder tavlan. Som bedömningsunderlag användes ett schema med grovt definierade kategorier 
för att underlätta registreringen av observationsanteckningarna samt för att bibehålla fokus under 
observationen. Exempel på kategorier var: Nyttjande av tavlans erbjudanden, teknisk kontra 
pedagogiska interaktivitet, praktiska förutsättningar/hinder, lärarens förhållande till tavlan.  
Förutom detta fanns plats för löpande anteckningar samt beskrivning av i vilket sammanhang 
observationen gjordes.  

Urval 

Intentionen med urvalet för enkäten var att det skulle representera pedagoger både från skolor som 
tämligen nyligen implementerat interaktiva tavlor som skolor med längre erfarenhet. Eftersom jag 
varit medveten om att den externa utbildningen och stödfunktionerna ser olika ut i olika kommuner 
har det funnits en strävan att få med någon skola vars förutsättningar skiljer sig från de mer 
närliggande skolorna, i just detta avseende. Det tänkta urvalet har varit att utgå från pedagoger 
fördelade på fem olika skolor med geografisk spridning. Ett huvudkrav för respondenterna har varit 
att de skall vara användare av interaktiva tavlor vilket ger att personliga erfarenheter av 
användandet kan förutsättas.  Då undersökningen inte ger sken av att spegla en generell bild av 
lärares erfarenheter beaktades inga andra parametrar inför urvalet. Urvalet bygger på en typ av 
kvoturval (Ruane, 2006) där jag använt vissa egenskaper hos skolorna som kriterier för urvalet. 
Man kan också säga att urvalet baseras på de skolor och de pedagoger som finns tillgängliga utifrån 
de kontakter jag tagit. Ruane (2006) definierar detta som ett bekvämlighetsurval eller tillfälligt 
urval. Eftersom skolornas själva tillhandahållit namn på kontaktpersoner och lärare påverkas 
tillgänglighet och urval också av skolorna själva. 
Vad gäller urval för observationer valde jag att tillfråga en närliggande skola utan andra specifika 
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kriterier än att pedagogerna skall ha besvarat enkäten och följaktligen använder interaktiva tavlan i 
sin undervisning. Valet av pedagoger för observation har gjorts av skolan själv. 

Planering och Genomförande 

Efter att ha färdigställt enkäten elektroniskt granskades dess frågor av en oberoende pedagog.  
Distributionsförfarandet har även det prövats i förväg. Detta för att om möjligt undvika otydliga 
formuleringar eller otydliga beskrivningar avseende handhavandet av enkäten. 
Innan enkäten distribuerats kontaktades fem skolor via mail och/eller telefon för att berätta om 
undersökningen och samtidigt undersöka intresset för deltagande. Jag har av skolledare eller annan 
kontaktperson fått tillgång till namn och e-postadresser till lärare inför distribution av den 
elektroniska enkäten. Tillvägagångssättet kan ha medfört en viss risk för att skolorna medvetet eller 
omedvetet valt lärare som anses vara goda representanter för skolan eller för interaktiva tavlor i 
något avseende.  
Varje respondent har fått ett mail tillsänt sig med ett följebrev innehållande information om 
undersökningens syfte samt länk till den elektroniska enkäten. Ruane (2006) lyfter fram vikten av 
att enkäten introduceras på ett bra sätt. Introduktionen skall visa på hur betydelsefulla 
respondenternas svar är, den skall hantera frågan om konfidentialitet och anonymitet. Samtliga 
dessa faktorer belyses i mitt följebrev till respondenterna. När respondenten avslutat enkäten har de 
också tackats för sin medverkan. Att enkäten distribuerats elektroniskt är ett val baserat utifrån 
enkelheten att administrera utskick, svar och påminnelser men det elektroniska verktyget har också 
gjort det möjligt för mig att få en professionell utformning av enkäterna. Det är min uppfattning att 
svarsfrekvensen inte kommer att påverkas av det faktum att administrationen sker elektroniskt då 
samtliga utvalda respondenter är användare av interaktiva tavlor och då följaktligen kan anta ha en 
viss datormognad. Ruane (2006) belyser vikten av att elektroniska enkäter görs säkra avseende 
vilka som har och kan få tillgång till den webbsida som innehåller enkäten. Denna 
enkätundersökning skyddas av unika användarnummer. Respondenten har förutom en länk till 
enkäten fått sig tilldelat ett tillfälligt nummer som gör det möjligt besvara enkäten på angiven 
webbsida. 

Enkäten besvarades under en tidsrymd av ett par veckor. Respondenterna påmindes en till fyra 
gånger baserat på behov. Esaiasson m.fl. (2005) menar att det behövs minst en påminnelse för att få 
en acceptabel svarsfrekvens, från i många fall oacceptabla 45-50 % till normala 65-70 % ( 
Esaiasson m.fl., 2005, s. 267). I enkäten fanns också möjlighet för respondenter att ange om de 
fanns tillgängliga för kompletterande frågor via e-post. Tre av de fyra som öppnade för denna 
möjlighet gavs möjlighet att förtydliga ett par frågor via e-post vilket ledde till att samtliga 
kompletterade sina svar med vändande post. Den fjärde respondenten förtydligade sina svar under 
ett kort möte på dennes arbetsplats i samband med ett observationstillfälle.   

Inom ramen för denna undersökning fanns möjlighet att genomföra två observationer. 
Observationerna skedde efter avslutad datainsamling och bedrevs på en av de skolor som ingått i 
undersökningen. Vid tillfället för observationen var en av de två tänkta pedagogerna inte tillgänglig 
utan denna observation skedde istället i en undervisningssituation där en av skolans lärarstudenter 
arbetade med den interaktiva tavlan. Detta fick till följd att också denna lärarstudent fick följebrev 
och länk till enkät i avsikt att möjliggöra att observationen skulle fylla sitt syfte vilket var att 
komplettera enkäten. Observationerna genomfördes med ett tillfälle per pedagog och varade i tjugo 
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resp. trettio minuter. För varje observation var läraren medveten om syfte med observationen och 
eleverna har varit medvetna om att fokus varit på användningen av tavlan. 

Bortfall 

Enkäten skickades ut till elva pedagoger av dessa svarade åtta stycken.  Totalt en svarsfrekvens på 
72%. Jag bedömer det externa bortfallet som rimligt. Enkäterna fördelades på 4 skolor, något färre 
skolor än vad mitt syfte varit från början. Ersättare söktes för den uteblivna skolan, men med den 
information som fanns att tillgå hittades ingen ersättare inom samma upptagningsområde som 
uppfyllde kriterierna för urvalet. Tiden blev här en viktig aspekt.  
I undersökningen framställs inte den exakta svarsfrekvensen per fråga. En icke besvarad fråga kan 
betraktas som internt bortfall. I denna undersökning betraktas avsaknad av svar som ett svar i sig 
som kan tyda på oklar fråga, ointresse eller att respondenten saknat kännedom om det som frågan 
behandlar.  
De två observationer som planerats var också de som genomfördes. 

Etiska aspekter 

Undersökningen har försökt ta hänsyn till de etiska aspekter som tas upp av de forskningsetiska 
principer som givits ut av Vetenskapsrådet (2002). Jag har säkerställt att informanterna inte kan 
komma till skada, detta gäller både för de lärare som deltagit i enkät och observationer som de 
elever som befunnit sig i klassrummen där observationerna gjorts, även om de inte står i fokus för 
denna undersökning.  
I samband med att länken till enkäten distribuerats har ett följebrev bifogats som belyst syfte, 
konfidentialitet, anonymitet, samtycke samt vad informationen skall användas till. Det har framgått 
att resultaten enbart skall användas i vetenskapligt syfte. Respondenterna har ombetts att ta sig tid 
att besvara enkäten och om de gjort så har de också tackats för sin medverkan. Enkäten har endast 
varit tillgänglig (via unika inloggningsnummer) för de pedagoger vars e-postadresser jag fått mig 
tillsänt från respektive skola. 
Observationerna har skett hos pedagoger som anvisats mig av skolan själv. Observationerna har 
kännetecknats av en hög grad av öppenheten. Lärarna har haft full vetskap om mitt syfte och jag har 
också introducerats i klassrummet så att eleverna förstått att mitt fokus varit att se hur tavlan 
används. 

Bearbetning av data  

Bearbetningen tar sin utgångspunkt i att undersöka hur respondenterna via sina utsagor uppfattat 
införandet och användandet av interaktiva tavlor i sin verksamhet. Svaren från enkäterna har lästs 
igenom flera gånger i syfte att skapa en helhetsbild. Jag valde därefter att föra samman 
respondenternas svar till en beskrivande enhet per respondent. Detta material presenteras i kapitel 
Resultat under respektive respondent tillsammans med observationsbeskrivningarna. I nästa steg 
har jag försökt lösgöra svaren från respondenterna i syfte att hitta andra vägar in i materialet. 
Utsagor har förts samman i kategorier. Ytterligare ett steg har varit att återigen söka återföra data 
till större teman som kunnat utgöra utgångspunkter för mina analyser utifrån undersökningens syfte 
och frågeställningar. Dessa tematiska översikter bifogas i tabellform som bilaga.  
Under kapitel Analys presenteras sedan hur helhetsbilder, kategorier, grupper i samspel fått ge 
underlag för mitt sökande efter sammanhang och mönster. Jag har försökt varit uppmärksam på 
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likheter såväl som olikheter i utsagorna. Har också tagit mig friheten att ibland ”läsa” det 
utelämnade, vad som inte besvarats eller tagits upp i utsagorna. Då analys och tolkning syftar till att 
på olika sätt söka beskriva, förstå och ge mening åt undersökningens resultat har jag tillåtit mig att 
göra djupdykningar i materialet då specifikt intresse eller nyfikenhet uppstått. Inom given tidsram 
har denna djupare analys inte varit möjlig för allt data, men då undersökningen inte avser att spegla 
en total sanning utan snarare utkristallisera en bild av hur respondenterna uppfattat sin situation vid 
det tillfälle då enkäten besvarades anser jag att detta angreppssätt är förenligt med en kvalitativ 
ansats på bearbetning avseende helhetssyn, kodning, kategorisering och tolkning.  

Reliabilitet och validitet 

I samhällsvetenskaplig forskning används kriterierna reliabilitet och validitet för att bedöma en 
undersökning. Begreppet validitet kan definieras med ”om vi undersöker det vi påstår vi 
undersöker” (Esaiasson m.fl., 2005, s. 62). Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet 
(Bryman, 2002). Kvalitativa forskare uppfattar ofta sin undersökning och sin rapport som ”en av 
flera tänkbara representationer och inte som en slutgiltig version av verkligheten” (Bryman, 2002, 
s. 263). Det som ger trovärdighet åt en kvalitativ rapport är då om forskaren kan styrka sitt arbete 
med bl.a. fylliga beskrivningar av processen samt metodtriangulering. Då man skall kategorisera 
svar på öppna frågor eller söka klassificera underlag utifrån strukturerade observationer sker en 
subjektiv bedömning (Bryman, 2002). Forskarens roll och påverkan blir tydligare och det blir 
viktigt att söka påvisa hur och på vad forskaren grundar sina tolkningar.  Inom den kvalitativa 
forskningen diskuteras hur pass relevanta dessa begrepp är för forskning av kvalitativ natur 
(Bryman, 2002).  Jag är väl medveten om att underlaget från enkäter och observationerna kan tolkas 
på olika sätt, det finns flera tolkningsalternativ och perspektiv. 

 ”Att acceptera tolkning som en väg att förstå innebär att man samtidigt bejakar att ett fenomen 

kan förstås på olika sätt” (Johansson & Johansson, 2003, s. 23).  

Respondenterna har tolkat enkätens begrepp och frågor utifrån sina erfarenheter och uppfattningar 
vid just det tillfälle då enkäten besvaras. Tolkningen av de svar och handlingar som presenteras i 
denna undersökning är min egen utifrån de förkunskaper jag haft vid tolkningstillfället. 
 
De frågor som finns representerade i enkäten stämmer enligt mig väl överens med syftet för 
undersökningen. Samtliga respondenter har också fått samma frågor och i samma ordning vilket 
kan anses ge ökad trovärdighet. Min användning av öppna frågor i enkäten medför att 
trovärdigheten ökar i jämförelse med en enkät som enbart baseras på slutna frågor. Vid slutna 
frågor finns risk för att respondenter inte tar sig tid att överväga frågorna utan mer ”kryssar i” för 
att bli klara. Ett professionellt utförande som omfattar grafiska utformningen och presentationen av 
frågor är en viktig faktor att ta hänsyn till i utvecklandet av trovärdiga och valida mått (Ruane, 
2006). Efter att ha färdigställt enkäten valde jag att låta enkätens frågor granskas av en oberoende 
pedagog.  Distributionsförfarandet har även det prövats i förväg. Detta för att om möjligt undvika 
otydliga formuleringar eller otydliga beskrivningar avseende handhavandet av enkäten.  
Observationsschemats kategorier och enkätens frågor relaterar till varandra och till 
undersökningens syfte. Under observationen fokuserades undersökningens syfte i och med att 
anteckningarna och fokus drevs mot de fördefinierade kategorier som schemat innehöll. Samtidigt 
har iakttagelser kunnat föras in vid sidan av schemat om de i stunden bedömts tillföra mervärde för 
undersökningen.  
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En kvalitativ forskning är svår att återupprepa då den är nära knuten det faktiska urvalen, till 
respondenternas erfarenheter och upplevelser beskrivna vid en given tidpunkt. Skulle 
undersökningen göras om vid ett annat tillfälle eller med en annan urvalsgrupp skulle troligen 
svaren vara annorlunda. Det finns inga anspråk på att resultatet skall kunna generaliseras i något 
avseende. Däremot kan bortfallet av den skola vars geografiska placering avsåg en kommun med 
avvikande strategier för introduktionsutbildning göra att undersökningen gått miste om variationer 
och nyanser som mer kunnat svara upp mot undersökningens syfte. 
 
Vid tillfället då respondenten besvarat enkäten har jag inte varit på plats och har då inte heller 
påverkat respondenterna i någon riktning. Bryman (2002) kallar det för att intervjuareffekten 
elimineras vilket indirekt ger större frihet för respondenten att tolka frågeställningarna på egen 
hand. Vid observationerna fanns snarare en risk för det omvända, att observatörens närvaro 
påverkade hur och vad som skedde i klassrummet, detta gäller enligt mig både läraren och de elever 
som undervisas.  Om människor ändrar sitt beteende då de observeras, för att de kanske vill 
uppfattas positivt av observatören, måste vi betrakta beteendet som atypiskt (Bryman, 2002, s. 184). 
Detta ger att undersökningen inte kan sägas ge en säker bild av vad som brukar hända i vardagen. I 
en vardagssituation med teknik och elevinteraktion kan dock inte en lärare förutse och planera allt 
inför en observation. Därav menar jag att observationsunderlaget väl svarar upp mot syftet med 
undersökningen. 
Det atypiska kan enligt mig också anses gälla hur respondenterna svarar på frågor i enkäten. De kan 
omedvetet svara i en alltför positiv anda och jag kan inte vara helt säker på att pedagogerna givit en 
sanningsenlig bild i sina svar. I och med att skolorna tillhandahållit respondenternas namn sker 
också en påverkan på urvalet som är utanför undersökningens kontroll. Detta tillvägagångssätt kan 
ha medfört en viss risk för att skolorna medvetet eller omedvetet väljer lärare som anses vara goda 
representanter för skolan eller för interaktiva tavlor i något avseende. 

Resultat 

Resultatet av undersökningen presenteras i två steg. I första delen beskrivs 
respondentgruppen som helhet översiktligt samt resultat sammanställda per respondent i 
beskrivande form. Undersökningsmaterialet har därefter bearbetats ytterligare, en första 
analys har skett vilken resulterat i olika tematiska översikter som kan härledas till syfte och 
frågeställningar. De tematiska översikterna ger ytterligare ingångar i materialet och har 
också bifogats som bilaga. 

Respondentgruppen 

Respondentgruppens sammansättning (som den visat sig utifrån besvarade enkäter) är enligt 
följande: 

• de representerar en spridning på användande av tavlan på mellan två veckor och tre år 

• samtliga är kvinnor  
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• de har arbetat som verksamma pedagoger i allt från 7-30 år, fyra av dessa finns i spannet 
10-20 års erfarenhet. En respondent är lärarstudent.  

• de flesta respondenter är mellan 40 och 59 år, en respondent är yngre än 40 , en är äldre än 
59 

• sex respondenter arbetar som (eller utbildas till) F-5 pedagoger, de andra två arbetar som 6-
9 pedagog respektive specialpedagog/speciallärare.  

• sex respondenter svarade jakande på frågan om de tilldelats någon förtroenderoll som rör 
införandet av interaktiva tavlor i verksamheten.  

• respondenterna är fördelade på fyra skolor (Skola A - tre respondenter, skola K - en 
respondent, skola L - tre respondenter och skola Z - en respondent) 

Resultat per respondent 

Resultatet presenteras i sammanställd form per respondent . Jag anser att jag redan i denna 
första sammanställning indirekt gör en första tolkning av materialet.   

Då respondenterna ofta benämner interaktiva tavlan med leverantörens namn har jag i resultatet 
nedan valt att byta ut leverantörsnamn till begreppet ”interaktiv tavla” för att göra det svårare att 
härleda materialet till en viss skola. 

Respondent 1. 

Pedagogen som undervisar i år 6-9, skola Z, har använt interaktiva tavlor i tre år. Hon kom i kontakt 
med interaktiva tavlor för ca fem år sedan. ”Då tyckte jag att tavlorna var mycket klumpiga”. 

Hon anser sig ha fått utbildning på interaktiva tavlor genom att representanter från tre olika 
leverantörer kom till skolan och presenterat sina produkter. Pedagogen har ”läst deras 
användarmanualer, gått online utbildningar och är med i en klubb som organiserar träffar då och 
då” (klubb för denna leverantörs tavlor, egen kommentar). Pedagogen anger att hon är en van 
användare av IT och media och har tidigare ”använt datorer i ma-undervisning, visat PP-
presentationer, video, osv.” Hon anser sig väl förtrogen med att använda tavlan (8 på en skala av 
10) vilket motiveras med att hon dagligen använder tavlan och är mycket nöjd med den. Samtidigt 
ser att det finns ytterligare kunskapsbehov då hon vill ”kunna använda flera resurser från web 2.0”. 
För att bli mer förtrogen med tavlan krävs: ”TID, tid och mera tid!” En svårighet som pedagogen 
lyfter fram är det faktum att det ”kräver mycket tid och fysisk och psykisk ansträngning att lära sig 
tavlan” På frågan om hon ser behov av mer teknisk kompetens avseende datorer, media och 
programvaror för att bättre kunna nyttja den interaktiva tavlan svarar hon ”ja”, ” tekniken utvecklas 
hela tiden och det dyker upp nya program och sätt att kommunicera på nätet”.   

När pedagogen skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av 
den interaktiva tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: praktiska exempel, lektionsförslag 
från nätet, arbeta tillsammans med kollega, eget prövande och testande samt pedagogiska 
diskussioner kring situationer där den interaktiva tavlan berikar. Pedagogen ”tycker att det mest 
utvecklande är att se hur andra använder tavlan på ett didaktiskt sätt och att arbeta tillsammans med 
andra ämneslärare för att diskutera och presentera det material vi gjort och använt”.  
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Pedagogen var skeptisk till tavlorna i början och tyckte att man förväntade sig för mycket av dessa. 
”Nu är jag mycket nöjd med den och skulle sakna den om jag inte har tillgång till en i 
klassrummet”. Hon utrycker på olika sätt förhoppningar om tekniska förbättringar hos tavlor och 
programvara. I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att ”tavlan tillåter 
visualisering av saker som inte tidigare varit möjligt att visa i klassrummet, på ett så smidigt sätt 
som tidigare” och hennes arbete påverkas enbart positivt av att ha tavlan i klassrummet. Den 
interaktiva tavlan erbjuder pedagogiska fördelar utifrån att den är ”ett verktyg i tiden, ger möjlighet 
till interaktivitet, verkligheten in i klassrummet på ett helt annat sätt, visualisering, möjlighet att 
visa elevlösningar på direkten”. Hon ser inga nackdelar med verktyget.  
Pedagogen använder tavlan i nästan allt hon gör, till ”presentation, planering, rättning, diskussion i 
klassrummet… ” I hennes beskrivning av ett typiskt lektionstillfälle blandas filmer, musik och 
textdefinitioner. Uppgifter presenteras på tavlan för att sedan rendera i att elevlösningarna 
presenteras på tavlan med hjälp av dokumentkamera. Utifrån lösningarna diskuterar man i helklass. 
Pedagogen ser att lektionsupplägget ser ungefär detsamma ut framöver. Hon förmedlar en 
framtidsvision då hon anger att ”om några år, då sitter eleverna hemma och vi gör allt via nätet”. En 
vision som hon också knyter till behov av bättre programvaror som möjliggör att elever kan arbeta 
tillsammans samtidigt”. 
På frågan om vilka faktorer som varit avgörande för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor 
väljs från flervalslistan: Ledningens direktiv. Enligt henne står skolans ledning bakom införandet av 
interaktiva tavlor och hon har själv givits möjlighet att vara delaktig i processen då hon ”varit med 
och beslutat vilken typ av tavlor skolan skulle ha”. Pedagogen är med i en forskargrupp som 
analyserar införandet av interaktiva tavlor i skolan och dess påverkan på undervisning och 
inlärning. Det har funnits en plan för införandet av interaktiva tavlor på skolan. Pedagogen har i 
samband med detta tilldelats en förtroenderoll som handledare och forskare. Detta har i praktiken 
inneburit att hon själv har fått gå ner i tjänst för att utbilda andra lärare på skolan i interaktiva 
tavlor. Hon har fått möjlighet att internationellt diskutera interaktiva tavlor med andra lärare och 
forskare samt delta i olika seminarier. Planen innebär också att ”samtliga lärare går PIM för att 
bättre kunna använda tavlan”.  Arbetslaget har definierat ett gemensamt mål där den interaktiva 
tavlan är den del av lösningen, att ”göra NO/ma mera tillgängligt för eleverna genom 
visualiseringar”. 

På frågan om vilka möjligheter som ges för henne och hennes kollegor att tillsammans utbyta 
erfarenheter relaterade till arbetet med interaktiva tavlor svarar hon forskarcirkel och 
ämneskonferenser.  Pedagogen kommenterar också tidsaspekten: ”I början behövs det mycket tid 
för att lära sig själva tavlan med alla dess knappar och kommandon När man kan tavlan behövs det 
inte mycket mera tid än den normala för att förbereda lektioner. Om man dessutom ska arbeta i 
Moodle (lärplattform, eg. kommentar) eller andra plattformar behövs en hel del tid åt 
administration”. När pedagogen får chansen att ge råd till andra skolor som skall införa interaktiva 
tavlor i verksamheten anger hon:  

• Be flera leverantörer att komma och visa sina tavlor. 
• Få med alla lärare i processen 
• Ha en eller flera personer i skolan som arbetar som handledare 
• Mycket datatekniker tid. 
• Ge personalen möjlighet att arbeta i ämnesgrupper för att tillverka material och inspirera varandra. 
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Respondent 2. 

Respondenten har använt interaktiva tavlor i ett par veckor under sin praktik på skola L. Första 
gången hon kom i kontakt med interaktiva tavlor var på lärarutbildningen. Hon anser att hon inte 
någon van IT-användare, inte heller har hon använt IT som stöd vid undervisningstillfällen. 
Respondenten indikerar en önskan om mer teknisk kompetens som exempelvis ”kurs i interaktiva 
tavlor”. Det hon kan om tavlorna har hon lärt sig själv genom att sitta framför datorn och testa samt 
letat tips och idéer på webbsidor, bland annat utifrån tips från sin handledare. På en skala 1-10 
skattar hon sig som en fyra avseende sin förtrogenhet med tavlan utifrån motivationen ”är inte helt 
insatt i själva programmet”. Hon behöver få ”prova mer och få mer info” för att bli förtrogen med 
tavlan”. När hon skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av 
den interaktiva tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: utbildning av extern leverantör, 
praktiska exempel, lektionsförslag från nätet, eget prövande och testande samt handledning. 
Respondenten beskriver att tillgången till datorer och programvaror kunde varit bättre. De av 
skolans datorer som har tavlans programvaror installerade är oftast upptagna. Hon upplever även att 
skolans lärare ”inte fått programmet installerat hemma så att de kan pröva och göra lektionsförslag 
hemma”. 
Respondenten anger att hon ”tror att interaktiva tavlor skapar nyfikenhet och lust till att lära. I 
hennes beskrivning av ett lektionstillfälle med interaktiv tavla nämner hon geometri. Hon skriver 
också att hennes handledare använder tavlan bl.a. till att visa Lilla löpsedeln (nyhetsprogram på 
SVT) för klassen. Hon upplever att handledaren använder tavlan minst en gång i veckan.  På direkt 
fråga om vilka pedagogiska för- och nackdelar hon ser med användandet av interaktiva tavlor 
svarar hon ”tror att man måste komplettera med vanlig undervisning också, det beror nog på vad 
man gör”. Respondentens kännedom varför skolan satsat på interaktiva tavlor och på vilket sätt 
satsningen genomförts är begränsad. Hon kommenterar: ”det finns idag fyra tavlor på skolan, men 
bara två som fungerar tror jag”. Det borde finnas i alla klassrum!”  

Observation av lektionstillfälle hos respondent 2 
Utifrån observation gjord i respondentens klassrum: Tavlan är placerad längst fram i klassrummet 
och datorn samt pedagog i hörnet av rummet. Lektionen bedrivs i år fyra, en hel klass där sex-sju 
elever tagit plats närmast framför tavlan resten utspridda.  
I första delen av lektionen skall eleverna på tavlan flytta in olika typer av vinklar i en tabell. 
Pedagogen förklarar, hon visar på tavlan hur eleverna skall göra och därefter ombeds eleverna att 
komma fram och flytta in vinklarna på rätt ställe. Det förekommer ingen dialog utan varje elev 
flyttar objektet till sin plats med fingret. Ibland hörs det beskrivande namnet, trubbig, rät o.s.v. 
Läraren är placerad vid datorn mestadels, eleverna tittar på tavlan. Eleverna längst fram är mest 
aktiva och räcker upp handen, vill prova, pratar på. De som går fram till tavlan flyttar sina objekt 
utan besvär. Alla elever är inte aktiva, någon bläddrar i en Harry Potter bok, några skruvar på sig 
eller sitter tysta. Pedagogen uppmärksammar att det är några få som anmäler sig hela tiden och 
säger därför ”bara de som inte kommit fram får räcka upp handen”. Efter en stund blir det lite 
surrigt. Det hyschas i klassen och eleverna uppmanas titta framåt.  
Lektionen går sedan över till momentet månghörningar. Pedagogen visar via datorn upp exempel på 
månghörningar. Kommunikationen är i form av frågor från pedagogen, svar från elev. ”Hur många 
hörn har...?” Vad är en …?” Pedagogen stannar vid datorn. Tavlan används som duk att projicera 
på. I momentet får pedagogen praktiska problem då hon skall byta mellan att styra tavlan växelvis 
med finger och muspekaren. ”Jag har inte lärt mig denna riktigt ännu”. I övrigt hanteras tavla och 
programvara utan synbara besvär. 
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Slutligen använder pedagogen en webbsida om vinklar och månghörningar som innehåller 
beskrivningar, frågor men också geometri ur ett historiskt perspektiv. Kunskap utifrån medieras via 
tavlans texter, bilder och ljud.  Eleverna får fokus på tavlan.  Läraren visar och klickar via datorn. 
Ingen arbetar vid tavlan. Ingen dialog med barnen iakttas. Pedagogens beskrivningar och tips 
varvas med berättaren på webbsidan. Efter en stund börjar klassen surra.  Pedagogen tipsar eleverna 
om att sidan kan nås hemifrån. Tavlan återgår till vänteläge och pedagogen ber alla att fortsätta 
arbeta i böckerna, samt gå tillbaka till sina platser. 
Under beskrivna lektionstillfälle förekom ingen elev-elev interaktion. Pedagog och elev 
kommunicerade genom fråga kontra svar eller via instruktioner och respons”. 

Respondent 3. 

Pedagogen som undervisar i år F-5 på skola K har använt interaktiva tavlor i drygt en termin. Första 
gången hon kom i kontakt med inte aktiva tavlor var på ”en mässa och via reklam”. Hon har fått 
utbildning på interaktiva tavlor men ”bara grunden i användandet, det absolut första”.  Hon är i 
behov av mer teknisk kompetens för att kunna nyttja tavlan bättre, specifikt ”det som rör just 
tavlan”. Pedagogen anser att hon är en van användare av IT och media. Ger inga exempel på hur 
hon använt IT som stöd i undervisningssammanhang.  På en skala 1-10 skattar hon sig som en fyra 
avseende sin förtrogenhet med tavlan. För att bli mer förtrogen anges att ”jag vill gärna hela tiden 
försöka mer men behöver lite mer input”. När pedagogen skall beskriva vad hon ser som 
utvecklande för att kunna växa i sin användning av den interaktiva tavlan väljs från en flervalslista: 
praktiska exempel, lektionsförslag från nätet, arbeta tillsammans med kollega sant eget prövande 
och testande. Att ”få möjlighet till att sitta och spåna ihop kring lektionsplaneringar är oerhört 
utvecklande”. Hon anser att ”det krävs mycket tid till att pröva själv och att spåna tillsammans, 
åtminstone för att komma igång.  
I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att tavlan erbjuder ”samarbete samt rolig 
undervisning”. Hon använder tavlan minst en gång i veckan till att presentera från Internet och visa 
film.  I hennes beskrivning av ett typiskt lektionstillfälle finns exempel på hur man ser på en serie 
på engelska. Klassen pratar om svåra ord först och ser film sedan med plats för avbrott för 
översättningar. Pedagogen hoppas att hon utvecklar sin användning av tavlan på sikt. ”Jag hoppas 
att jag har kommit mycket längre i mitt användande och planerar och genomför de flesta lektioner 
med hjälp av tavlan”. För att denna utveckling skall komma till stånd lyfter hon fram vikten av 
samarbete mellan kollegor” 
På frågan om vilka faktorer som varit avgörande för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor 
väljs från flervalslistan: Identifierade utvecklingsbehov i egna verksamheten, Pedagogers önskan 
om ökad digital kompetens samt Ledningens direktiv. Hon väljer att lyfta fram ”Utveckling! Vi i 
skolans värld måste gå, helst före, med utvecklingen”. Utifrån en följdfråga där jag undrar om hon 
kan ge exempel på utvecklingsbehov i den egna pedagogiska verksamheten där tavlan kan tänkas 
ge mervärde nämner hon ”Att bara följa med i utvecklingen i samhället, att använda detta material. 
Tavlan gör att ”man kan söka och finna information tillsammans” med hjälp av tavlan och ”det kan 
bli en intressantare presentation”.  
Ledningen står bakom satsningen på tavlor. Pedagogen har varit delaktig i satsningen men ser att 
det saknas plan för införandet. Hon ”får göra en själv, vilket är svårt utan feedback eller någon att 
bolla med”. 
Kollegorna i arbetslaget har inte definierat något gemensamt mål för arbetet med tavlan. Vi kan 
”sätta oss då tid finns” för att utbyta erfarenheter kring arbetet med interaktiva tavlor ”men, vi 
måste vara lika villiga till ett samarbete kring detta”.  
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Pedagogen har i samband med satsningen på interaktiva tavlor tilldelats en förtroenderoll i den 
meningen att ge ”inspiration till andra”, dels på skolan dels ”på andra skolor i kommunen”. ”Vi 
kommer att bli fler användare av de tavlor vi har och där ska jag bl.a. inspirera. Hoppas på något 
gemensamt med andra skolor framöver”. När pedagogen får chansen att ge råd till andra skolor som 
skall införa interaktiva tavlor i verksamheten anges ”våga prova” samt att organisationen måste ta 
hänsyn till att ”man behöver tid och inspiration och detta kontinuerligt” för att det skall gå smidigt 
att börja arbeta med tavlorna. Hon menar också att ekonomin kan försvåra implementeringen.   

Respondent 4. 

Pedagogen arbetar på skola L som specialpedagog/speciallärare i år F-5 och har använt interaktiva 
tavlor i tre månader. Första gången hon hörde talas om interaktiva tavlor var i USA. Pedagogen har 
fått en två timmars utbildning på interaktiva tavlor. Hon ser att hon är en van IT-användare som 
använt IT i undervisningen redan innan den interaktiva tavlan kom in i klassrummet. Detta 
exemplifieras med ”Läsinlärning genom att skriva på datorn och genom att använda datorn samt 
kompensatoriska hjälpmedel”.  Pedagogen vill gärna kompetensutveckla sig för att bättre kunna 
nyttja den interaktiva tavlan, inte avseende den tekniska kompetensen utan ”mer 
användarkompetens”.  På en skala 1-10 skattar hon sig som en sjua avseende förtrogenheten med 
tavlan. För att bli mer förtrogen anges ”jag vill mer, på fler sätt”. Hon förtydligar med att hon vill 
”Göra egna program som ungarna kan jobba med” samt ”integrera olika program med varandra”. 
Vill ”fånga olika barngrupper, göra något som fungerar för många, utifrån den egna elevgruppen”. 
”Ju mer man använder tavlan ju mer känner man behoven”. Allt detta ”kräver tid och får ta tid” För 
detta krävs att hon ”avsätter mer tid till att lära sig använda tavlan på ett bra sätt”.  När pedagogen 
skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av den interaktiva 
tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: arbeta tillsammans med kollega, eget prövande 
och testande samt pedagogiska diskussioner kring situationer där den interaktiva tavlan berikar. 
Hon lyfter också fram möjligheten att kompetensutveckla sig genom att delta i nätverksträffar med 
andra användare, exempelvis i digitala miljöer.  

I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att tavlans möjligheter till interaktivitet 
passar utmärkt, den ”stimulerar till lärande”. Pedagogen använder tavlan så ofta som möjligt, i 
nästan allt hon gör. Som användningsområden nämns samling, presentation, se på film, matematik, 
svenska och no. I hennes beskrivning av ett typiskt lektionstillfälle får eleven simulera att kasta 
tärningar (på tavlan) kombinerat med fysiska aktiviteter och att rita. Lektionen kan vidareutvecklas 
på sikt. Minskande resurser kan dock leda till att ”man får mindre tid att arbeta med utveckling av 
arbetet”. Att använda sig av interaktiva tavlor ger pedagogiska fördelar i form av stimulans för både 
elever och personal. ”Det blir fint när elever skriver även om de har motoriska svårigheter” Som 
nackdel nämner hon att det kan vara svårt om man har en stor klass och alla vill göra något (på 
tavlan, egen kommentar)”. Pedagogen upplever att hennes arbete påverkats av tillgång till tavlan. 
”Det tar tid men ger mycket och samlar eleverna på ett bra sätt”.  

Organisationen har satsat på interaktiva tavlor i syfte ”att hänga med i utvecklingen och att ge 
eleverna en bra inlärningsmiljö”. På en fråga om arbetslaget har definierat något gemensamt 
utvecklingsmål eller pedagogisk idé där tavlan ger mervärde svarar hon nej. På frågan om vilka 
faktorer som varit avgörande för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor väljs från 
flervalslistan: Pedagogers önskan om ökad digital kompetens.  Pedagogen själv finns med i 
ledningsgruppen och hon anser att ledningen står bakom den aktuella satsningen. ”Jag har varit 
drivande i frågan för jag tycker att det är ett bra arbetsredskap”. Efter att hon pratat med rektorn på 
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skolan ”visades tavlan för flera pedagoger, flera av dessa nappade. De såg att det kunde vara ett 
alternativ”. Då jag frågar vad tavlan var alternativ till säger hon att det ”är ett bra läromedel och ett 
alternativ till de mer statiska böckerna”. Satsningen möjliggjordes ”eftersom de nu hade råd med 
inskaffningen”.  
Införandet har gjorts utifrån en plan i vilken hon själv gjorts delaktig i och med att hon skall 
”sammankalla berörda lärare på skolan till träffar där man kan utbyta erfarenheter”.  Pedagogen 
vidareutvecklar sitt svar med att de inte hinner detta i nuläget ”eftersom betyg och bedömning tar 
all kraft”.  Upplägget är att de skall ses i ett klassrum en gång i veckan, ha tavlan igång och jobba 
tillsammans. Tiden för kompetensutveckling vid tavlan är ”tight”. ”Idag prioriteras betyg och 
bedömning. Kan inte pressa lärarna mer, det måste komma från dem själva”. Vid uppstarten av 
införandet fördes samtal med en annan skola i kommunen om att ha gemensamt erfarenhetsutbyte. 
Detta har inte blivit av. Pedagogen innehar rollen som dataansvarig på skolan och har fått avsätta 
tid för detta. När pedagogen får chansen att ge råd till andra skolor som skall införa interaktiva 
tavlor i verksamheten anger hon vikten av att besöka andra skolor som redan har tavlor. 

Observation av lektionstillfälle hos respondent 4 
Utifrån observation gjord i respondentens klassrum: Tavlan är igång och placerad längst fram i 
klassrummet med datorn precis bredvid. Lektionen bedrivs i liten grundsärgrupp på fem elever som 
sitter framför tavlan.  
Pedagogen förklarar att eleverna skall bygga ord med hjälp av vokaler. Det framgår att de gjort 
övningen tidigare. Eleverna bjuds in till tavlan och får där välja ”byggstenar”. En elev har svårt att 
välja. Pedagogen säger då att ”du får ta hjälp av kompisarna”. Fler elever vill gå fram. De går fram i 
turordning. Den elev som är vid tavlan och pedagogen talar med varandra. Kamraterna 
kommenterar. Pedagogen växlar från att vara med elev vid tavlan till att flytta sig lite åt sidan. Ur 
mitt perspektiv fokuseras tavla och pedagog. Pedagogen hjälper eleven om det behövs, både 
avseende vägledning som rent praktiskt. Eleverna har praktiska problem med att flytta objekt alt. 
byta mellan att markera och flytta objekt. Peka och klicka på tavlan går bra. Kompisarna fnissar, i 
min mening igenkännande, när en kamrat hela tiden får undermenyer att dyka upp när hon 
egentligen skall flytta ett objekt. Eleverna kallar handhavandeproblemen för att ”tavlan busar”. Jag 
upplever inte att de blir irriterade. Några elever behöver pall för att nå tavlan och skymmer då också 
tavlan för sina kamrater. Pedagogen agerar med säkerhet. Hennes justeringar av elevernas tekniska 
problem upplevs som ”naturliga”, de uppmärksammas inte utan sker i farten. Några ur elevgruppen 
tappar koncentrationen och kommunikationen i klassrummet omfattar nu dessa elever eftersom de 
pockar på uppmärksamhet. Någon elev får sälla sig till resten av klassen som har aktiviteter på 
annat håll.  
Pedagogen byter till en matematikövning med tärningar. Eleven klickar på tärningar på tavlan, 
tavlan simulerar att tärningarna kastas, eleverna får därefter beräkna summa, samt via några 
mellansteg slutligen peka och benämna det som alla ledtrådar pekat mot, ex. ”en liten cirkel” eller 
”en stor kvadrat”. Några av eleverna får också efter att ha identifierat formen på tavlan fysiskt 
plocka en liknande form ur en låda. Övningen görs med en elev i taget. I samband med att eleverna 
arbetar vid tavlan vägleder pedagogen dem vidare i de olika stegen. Pedagogen rör sig i området 
runt och framför tavlan. Eleven vid tavlan får muntligen tala om summan samt i ord beskriva vad 
den funnit. I denna övning uppvisar eleverna inga praktiska problem. Även i denna övning är 
eleverna uppmärksamma i början men efter en stund börjar gården utanför fönstret bli mer 
intressant. Varje elev gör övningen tre gånger innan de avslutar övningen. 
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Respondent 5. 

Pedagogen arbetar på skola A som lärare i år F-5 och har använt interaktiva tavlor sedan 2006. 
Första gången hon hörde talas om interaktiva tavlor var när hennes dåvarande rektor kom 
entusiastiskt berättade om ett studiebesök hon hade gjort. Pedagogen har fått en tvådagars 
utbildning på interaktiva tavlor. Det var pedagoger från en annan skola som var lärare. Hon har 
också kompletterat utbildningen vid två tillfällen. Hon anger att hon inte är någon van IT-användare 
men har använt IT tidigare i undervisningssammanhang för att ”tillverka arbetsblad, söka fakta och 
till barnens egna arbete”.  
På en skala 1-10 skattar pedagogen sig som en åtta avseende förtrogenheten med tavlan. För att bli 
mer förtrogen behöver hon ”mer tid att testa och pröva mig fram”. När hon skall beskriva vad hon 
ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av den interaktiva tavlan i undervisningen 
väljs från en flervalslista: praktiska exempel, arbeta tillsammans med kollega, eget prövande och 
testande samt teknisk support.  Avseende arbetet med att försöka anamma den interaktiva tavlan i 
den egna praktiken skriver hon att hon inte kommer på några svårigheter ”förutom att jag känner 
viss ren frustration över att tiden inte räcker till” Hon beskriver det som att hon använder tavlan 
dagligdags, men skulle behöva mycket mer tid för att utveckla sin kompetens. 
I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon flera positiva effekter. ”Den når ut till 
fler än vad en overhead gör. Fångar den enskilde eleven på ett lätt sätt”.  
Pedagogen använder tavlan i nästan allt hon gör. För ”planering, lektioner, barnens förslag, 
klassråd, utvärdering, genomgångar, anteckningar… allt” I beskrivningen av ett typiskt 
lektionstillfälle exemplifierar hon med ”det omfattar genomgång, bilder med ljud, arbetsgång, 
frågor till området inklusive länkar till Internet”. Hon tror inte att hennes nyttjande av tavlan 
förändras så mycket framöver. Däremot lyfter hon fram att förutsättningarna för att kunna fortsätta 
arbeta med tavlan kräver ”mer tid till planering” och att ”mängden administrativa uppgifter som 
läggs på oss hela tiden minskar”. Tavlan ger enligt pedagogen bara pedagogiska fördelar. ”Vi når ut 
till många fler, arbetsbesparande, överskådligt och bilden i fokus. Rolig och intressant för ögat!”  
Hennes eget arbete påverkas av tillgången till den interaktiva tavlan genom att hon ”höjer kvaliteten 
på sin undervisning”. ”Min tillfredställelse som pedagog ökar då jag når ut till fler”.  
 
Organisationen har satsat på interaktiva tavlor i syfte ”höja kvaliteten på skolans undervisning”. På 
frågan om vilka faktorer som varit avgörande för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor väljs 
från flervalslistan: Pedagogers önskan om ökad digital kompetens samt Ledningens direktiv. 
Pedagogen kan inte se att det funnits någon specifik plan för införandet av interaktiva tavlor på 
skolan men menar att skolans ledning står bakom satsningen. Det har inte funnits något gemensamt 
utvecklingsmål för arbetet med den interaktiva tavlan i arbetslaget. Hon känner att hon varit 
delaktig i införandet vilket motiveras med ”Jag fick en förfrågan om jag var intresserad – gjorde 
studiebesök m.m.” Pedagogen innehar rollen som ”ansvarig för programmet” och hon har också 
licensierat sig. När pedagogen får chansen att ge råd till andra skolor som skall införa interaktiva 
tavlor i verksamheten anger hon att man bör köpa och satsa på tavlor till alla klassrum samtidigt! På 
så sätt kan pedagogerna stötta varandra med arbetet med tavlorna. 

Respondent 6. 

Pedagogen arbetar som lärare i år F-5 på skola L, hon har använt interaktiva tavlor i ett par 
månader. Pedagogen hörde talas om interaktiva tavlor genom att ”andra kollegor har berättat om 
dem, har sett information på nätet, nytillkomna elever har berättat om dem”. Den utbildning som 
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gavs var en form av introduktion. ”Men jag vill ha mer såklart”. På frågan om hon använt IT som 
stöd i undervisningen tidigare svarar hon ”i princip inte alls”. Eleverna har ibland fått söka 
information på nätet vid enskilda arbeten. Pedagogen säger att hon inte är i behov av mer teknisk 
kompetens för att bättre kunna nyttja den interaktiva tavlan. På en skala 1-10 skattar pedagogen sig 
som en femma avseende förtrogenheten med tavlan. ”Tidsbristen gör att jag inte sätter mig in i alla 
finesser tyvärr!” För att bli mer förtrogen med tavlan vill hon ”få tid att tillsammans med kollegor 
testa och prova”. När hon skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin 
användning av den interaktiva tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: praktiska exempel, 
eget prövande och testande, handledning samt pedagogiska diskussioner kring situationer där den 
interaktiva tavlan berikar. Pedagogen beskriver också att hon ser att tavlorna ”kan vara ett bra 
komplement till undervisningen men det är ju inte något universalinstrument!”  
I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att ”tavlan är ett bra sätt att samla barnen 
och även de som har svårt att vara koncentrerade klarar att fokusera”.  Hon använder tavlan minst 
en gång i veckan. Användningen beskriv som ”hittills endast söka bilder, tittar på Lilla löpsedeln 
(nyhetsprogram från SVT) varje vecka, har provat att ha glosförhör m.h.a tavlan samt använt några 
interaktiv spel”. Hon utrycker en förhoppning om att använda den mer framöver. Det krävs tid och 
intresse från hennes sida för att detta skall bli av. ”Det svåraste varit att ”göra meningsfulla 
övningar…” ”Whiteboarden är ju inte så dum den heller ☺”  
På frågan om vilka faktorer som varit avgörande för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor 
väljs från flervalslistan: Pedagogers önskan om ökad digital kompetens. Pedagogen kan inte se att 
det funnits någon specifik plan för införandet av interaktiva tavlor på skolan. Detta kommenteras 
med ”löst prat om att vi som har tavlan i klassrummet ska ses och utbyta idéer”. På en fråga om det 
ges möjligheter för erfarenhetsutbyte relaterat till arbetet med tavlorna svarar hon ”inte alls just nu”. 
Det har inte funnits något gemensamt utvecklingsmål för arbetet med den interaktiva tavlan i 
arbetslaget. Pedagogen anser att skolans ledning står bakom satsningen och att hon varit delaktig i 
införandet utan vidare kommentarer. På en direkt fråga kring tidsåtgången för kompetensutveckling 
rörande interaktiva tavlan svarar hon ”naturligtvis handlar det om prioriteringar men tiden är 
knapp!!”  Pedagogen innehar rollen som ”stödjande”. När pedagogen får chansen att ge råd till 
andra skolor som skall införa interaktiva tavlor i verksamheten anger hon att det är viktigt att 
avsätta tid för att lära sig tavlan. 

Respondent 7. 

Pedagogen arbetar på skola A som lärare i år F-5, har använt interaktiva tavlor i drygt ett år. Första 
gången hon hörde talas om interaktiva tavlor var ”på styrelsen”, där också beslutet om införandet 
togs.  Pedagogen har fått specifik utbildning för interaktiva tavlor via lärare från en annan skola 
som ”utbildat genom företaget som säljer”. ”Dessutom har vi haft internutbildning och lärt av 
varandra”. Hon ser att hon är i behov av mer teknisk kompetens för att bättre kunna nyttja tavlan: 
”Alltid bra att lära sig mer, man glömmer så lätt”. Hon anser sig vara en van IT användare, ”på den 
nivå som behövs i arbetet med mina elever tycker jag att jag kan det jag behöver, men annars är jag 
inte speciellt duktig”. Hon har använt IT i undervisningen tidigare. Som exempel nämns 
”Lexiaprogram, träna elever att använda datorn (logga in, skriva text), spela spel”. På en skala 1-10 
skattar pedagogen sig som en femma avseende förtrogenheten med tavlan. ”Tränar inte på så hög 
nivå eftersom det inte behövs i arbetet med de elever jag har.” Hon behöver öva på de områden som 
hon inte aktivt använder i undervisningen för att bli mer förtrogen. För detta krävs ”övning och 
utbildning”. ”När jag gick kurs hade jag ännu inte någon tavla i klassrummet vilket gjorde att jag 
glömde bort en hel del från utbildningen”. ”När vi beställde tavlor till skolan hade vi ingen 
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erfarenhet av dessa så vi trodde inte att det var något för förskoleklassen.” Hennes tavla 
efterbeställdes vilket gav att kursen kom först, tavlorna sedan. 
När pedagogen skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av 
den interaktiva tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: utbildningar av extern leverantör, 
arbeta tillsammans med kollega, eget prövande och testande samt pedagogiska diskussioner kring 
situationer där den interaktiva tavlan berikar. Pedagogen beskriver hur hon under höstterminen 
arbetat med studenter i syfte att utforma ett program för att träna elevernas fonologiska förmåga. 
”Fanns det tid för mer arbete av den här typen så skulle det vara utvecklande”.  ”Jag skulle önska 
att jag hade mer tid att förbereda lektioner på tavlan på samma sätt som dessa studenter hade, och 
förbereda övningar som eleverna kan träna på i exempelvis matte/svenska”. Avseende arbetet med 
att försöka anamma den interaktiva tavlan i den egna praktiken skriver hon att det svåraste varit att 
”komma ihåg att starta upp den i tid så jag lätt kan använda den när jag kommer till det momentet i 
lektionen”.  
I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att tavlan gör det lätt att visa exempelvis 
något från nätet för hela klassen samtidigt. Det är ”bra att andra elever i klassen ser vad andra 
elever jobbar med på tavlan och kan bli inspirerade”. Hon använder tavlan minst en gång i veckan 
som ”skrivtavla, barnen gör sagor, vi spelar spel, tittar på TV, tränar pedagogiska program, 
använder Internet, google earth, letar bilder” ”Ibland är det stor del av dagen, ibland går det någon 
dag.. Jag gör inga lektioner på tavlan utan den blir mer en del av det vi gör”. Vid hennes lektioner 
med de yngre eleverna ”är det oftast de själva som jobbar vid tavlan”. Det ”går fortfarande lite 
fortare utan tavlan är med den”. Pedagogen upplever att hon kommer att känna sig säkrare på de 
tekniska funktionerna framöver under förutsättning att ”IT i kommunen ordnar så att Internet går 
lite snabbare att jobba med”. Hon ser att hon behöver mer tid vid tavlan när hon planerar. ”Som det 
är nu finns ingen tavla eller dataprogram där jag sitter och planerar mina lektioner vilket gör det 
svårt att göra program i förväg”.   

Pedagogen menar att tillgången på interaktiva tavlor påverkat hennes arbete: ”nu när jag har tavlan i 
klassrummet skulle det vara svårt att vara utan”. På frågan om vilka faktorer som varit avgörande 
för att skolan valt att satsa på interaktiva tavlor väljs från flervalslistan: Konkurrens om elever. 
Skolan var tidigt uti i kommunen med tavlor i alla klasser. ”Det berodde på att vi i styrelsen tog 
beslut om att införa det efter att ha sett tavlorna på en annan skola i en närbelägen kommun”.  
Satsningen är förankrad i ledningen och det har funnits en plan som berörde ”hur vi skull kunna 
utbilda oss för de nya tavlorna”.  Pedagogen har varit delaktig vid införandet genom att sitta med i 
skolans styrelse. Pedagogerna ges tillfälle att utbyta praktiska erfarenheter relaterade till arbetet 
med tavlorna i samband med möten för lärarna en gång per vecka. ”Dessutom händer det att de 
lärare som är extra bra på att jobba vid tavlan lär oss andra”. Det har också funnits tillfällen då det 
övats praktiskt. Det skulle behövas mer tid för kompetensutveckling relaterad till denna satsning, 
”klart att det alltid känns som det behövs mer tid”. ”Den tid jag har till planering är inte vid tavlan”. 
Klassen är i klassrummet med andra vuxna medan hon och kollegan sitter tillsammans.  
Pedagogen har haft en viss roll i satsningen på interaktiva tavlor då hon är medlem av den styrelse 
som tagit beslutet. När pedagogen får chansen att ge råd till andra skolor som skall införa 
interaktiva tavlor i verksamheten anges att ”det är viktigt att satsa på tavlor i alla klassrum så att 
pedagogerna kan lära och utbyta erfarenheter av varandra. Kurser är bra i början på satsningen.” 
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Respondent 8. 

Pedagogen arbetar som lärare i år F-5 på skola A och har använt interaktiva tavlor i ca 2 år. Första 
gången hon hörde talas om interaktiva tavlor var ”när ledningen skickade oss på studiebesök”.   
Pedagogen har fått utbildning för interaktiva tavlor genom ”studiebesök, handledning samt 
utbildning utifrån”. Hon anser sig vara en relativt van IT användare och har tidigare använd IT som 
stöd i undervisningen för ”enskilt arbete för sig själv och eleverna” samt ”söka fakta+ skriva”  
På en skala 1-10 skattar pedagogen sig som en åtta avseende förtrogenheten med tavlan. Siffran 
motiveras med att hon ännu inte kan alla finesser och program. Hon behöver ”Tid + utbildning” för 
att bli mer förtrogen. För att ”lära sig ett helt nytt sätt att arbeta samt ny teknik” måste man enligt 
henne ”träna och träna, gärna med handledning”. ”Det är alltid viktigt att utvecklas och få input”. 
När hon skall beskriva vad hon ser som utvecklande för att kunna växa i sin användning av den 
interaktiva tavlan i undervisningen väljs från en flervalslista: praktiska exempel, eget prövande och 
testande, handledning samt pedagogiska diskussioner kring situationer där den interaktiva tavlan 
berikar. Det är viktigt att ”få tid att prata och testa, lära av varandra”.  Personligen utrycker 
pedagogen förväntningar om att användandet av interaktiva tavlor kan vara ett ”bra pedagogiskt 
komplement”. Det är ”tydligt för eleverna, bra med bilder samt kunna se filmer + tv på storbild”.  
Man ”kan använda det som finns på nätet, tillsammans, på en gång”. Avseende arbetet med att 
försöka anamma den interaktiva tavlan i den egna praktiken skriver hon att det svåraste varit att 
”förstå och lära tekniken”.  
I den lärandemiljö pedagogen erbjuder sina elever ser hon att tavlan engagerar, den gör saker 
tydliga, aktuell information samt möjliggör att använda nätet mer i undervisningen. Hon använder 
tavlan i nästan allt hon gör. Den används för genomgångar i alla ämnen, veckans arbetsschema, TV, 
filmer och tankekartor.  En typisk lektion kan vara en genomgång med text och bild innan eleverna 
börjar arbeta. (”förberett innan lektionen eleverna vinner tid”). De samtalar kring bilder, nyttjar text 
och frågor. Elever kan räkna och skriva på tavlan så att alla ser. Det går ”snabbare än whiteboard”. 
Mer träning kan komma att behövas för att framöver kanske kunna ha möjlighet att kunna länka 
sidor bättre. Utifrån fråga om för- och nackdelar med användandet av tavlorna menar pedagogen att 
hon ”bara ser fördelar förutom när tekniken strular”. ”Tavlan engagerar eleverna”.  I början spar 
man ingen tid med interaktiva tavlan menar hon, ”det tar ett tag innan man klarar det enklaste men 
sedan behöver man utveckling”.  ”Hon menar att tillgången på interaktiva tavlor påverkat henne så 
att hon ”inte kan tänka sig att undervisa på en skola utan interaktiva tavlor”. 

Organisationens satsning på interaktiva tavlor i verksamheten syftar till att ha ett ”pedagogiskt 
hjälpmedel som ligger i tiden”. På frågan om vilka faktorer som varit avgörande för att skolan valt 
att satsa på interaktiva tavlor väljs från flervalslistan: Konkurrens om elever, Identifierade 
utvecklingsbehov i egna verksamheten, Pedagogers önskan om ökad digital kompetens, Ledningens 
direktiv. Pedagogen beskriver att lärarna blev tillfrågade och också var intresserade av tavlorna. 
”Det är en utveckling som vi ville ta oss an”.   Skolans ledning står bakom införandet av tavlorna 
genom att det var deras förslag, hon själv känner delaktighet genom att lärarna fick ge synpunkter 
på förslaget.  ”deras förslag – våra synpunkter” Det har inte funnits någon specifik plan kring 
införandet av tavlorna.  Då jag bett om förtydligande avseende vad de sett för utvecklingsbehov i 
den egna verksamheten där tavlan kan tänkas ge mervärde, lyfter pedagogen fram hur man kan 
hjälpa elever med särskilda behov. Här exemplifieras ”bilder och gemensam text kan vara till hjälp 
att nå fler, att fler sinnen aktiveras”. Undervisningen blir ”roligare, mer stimulerande, mer 
elevaktiv” och hon lyfter även fram ”elevernas möjligheter att göra snygga redovisningar med text, 
bilder och ljudlänkar”. Att föra in tavlan i verksamheten innebär att arbetsbördan för lärare 
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underlättas på sikt. ”man sparar sina flipcharts och återanvänder igen, till nästa klass, lektion eller 
delar med kollegor”. Respondentens uppfattning är att personalen ges möjlighet att utbyta konkreta 
erfarenheter ibland på personalkonferenser. ”Mer tid behövs för detta och kontinuerlig utbildning”. 
”Det är ju i skolan man vill öva”. För att lära sig nya saker samt för att dela med sig så behöver 
lärarna få tid under arbetstid. Lärare är ganska pressade och hinner inte mycket mer än det 
vardagliga arbetet.  En bra utbildning skulle vara att få undervisning utifrån och sedan ges chans att 
testa i anslutning till det. Hon föreslår även flera små träffar där kollegor hjälper varandra.  
Arbetslaget har som gemensamt mål en önskan om att de skall certifiera sig. När pedagogen får 
chansen att ge råd till andra skolor som skall införa interaktiva tavlor i verksamheten lyfter hon 
fram att ”Det är en stor ekonomisk investering och därför viktigt medarbetarna är med på tåget. Vi 
förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början. Man behöver få fördelarna och 
möjligheterna visade för sig av vana användare. En del stretade emot”. Utifrån hennes erfarenheter 
är det också viktigt att ha whiteboarden som ett komplement. Ibland fungerar inte tekniken och då 
vill man ha en annan utväg.  ”Ta chansen!” 

Analys 

Detta kapitel är indelad i olika underrubriker för att lättare kunna härledas till de frågor som 
undersökningen sökt belysa. Här används de teorier, forskningsresultat och begrepp som 
tidigare lyfts fram i syfte att  försöka ge mening åt samt tolka materialet.  
 

Faktorer som påverkar införande och 
användande av interaktiva tavlor i 
klassrummet? 
Undersökningen har syftat till att bl.a. beskriva hur respondenterna utifrån sina egna erfarenheter 
uppfattat vilka faktorer som påverkar integrationen av den interaktiva tavlan i den egna praktiken. 
Detta mot bakgrund av att tidigare forskning visat att flera av de IKT-satsningar som gjorts i skolan 
inte svarat upp mot de förväntningar man haft.  

Påverkansfaktorer av praktisk karaktär 

Här avses exempelvis faktorer som relaterar till lärarens kompetens såväl som tekniktillgång och 
tillförlitlighet samt tids- och resursaspekter. Faktorerna presenteras utifrån följande karaktärsdrag. 

• Tid 

• Kompetensutveckling med fokus på eget övande/teknisk utbildning 

• Kompetensutveckling med erfarenhetsutbyte i fokus 

• Kompetensutveckling med fokus på koppling till pedagogisk praktik 

• Tillgänglighet och tillförlitlig teknik 

• Resurser 
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Tid 
I utsagorna framkommer att flera respondenter uppfattar att tidsaspekten är viktig. Enligt rapporten 
NCES 2000 var bristen på tillräckligt med tid ett av de mest rapporterade hindren för att införliva 
IKT i klassrummen(Vrasidas & Glass, 2005). Tidsaspekterna avser bl.a. vikten av att ha tillräckligt 
med tid för att öva och planera, men också tid för att utveckla sin kompetens tillsammans med 
andra exempelvis i aktiviteter som är knutna till den pedagogiska praktiken. Här nedan följer några 
exempel från respondenternas utsagor.  

• få tid att pröva och testa R8 

• mer tid och tillgång till tavla vid planering R7 

• man behöver tid och inspiration – detta kontinuerligt R3 

• mer tid för arbete av karaktären arbeta tillsammans med konkreta pedagogiska 
aktiviteter (ex: utforma program att träna elevernas fonologiska förmåga.) R7 

• mer tid behövs för erfarenhetsutbyte och kontinuerlig utbildning R8 

I några utsagor nämns tiden specifikt som hinder i lärarens möjligheter att införliva tavlan i 
undervisningen, men det är inte alltid som det framgår till vad.” TID, tid och mera tid!”  R1. 

Då tiden är en faktor som förekommer i en stor del av materialet har jag valt att inte närmre 
analysera utsagorna i relation till enbart tiden i sig utan utsagorna relateras till vad tidsaspekten 
uppfattas beröra och lyfts således in under utsagornas karaktärsdrag här nedan. 
 

Kompetensutveckling med fokus på eget övande/teknisk utbildning 

En stor del av utsagorna betonar att en viktig faktor för att den interaktiva tavlan skall integreras i 
verksamheten är kompetensutveckling. Utsagorna visar också fram en bredd av vad man som 
pedagog uppfattar är viktigt i detta avseende. För lyckas med att införliva den interaktiva tavlan i 
skolans verksamhet tyder utsagorna på att det är viktigt att pedagoger ges tillfälle att träna själva 
vid tavlan samt ges tillgång till praktiska exempel och/eller till lektionsförslag.  

• tillgång till praktiska exempel och möjlighet att själv få pröva och testa R5 

• eget prövande och testande R4 

• ska man lära sig ett helt nytt sätt att arbeta samt ny teknik måste man ”träna och 
träna, gärna med handledning R8 

• lektionsförslag från nätet R2 

Utsagorna visar att kompetensutveckling i form av kurser värderas, ofta kopplat till satsningens 
början. 

• utbildning av extern leverantör R2 

• kurserna var bra i början på satsningen R7 

• en bra utbildning skulle vara att få undervisning utifrån och sedan ges chans att 
testa i anslutning till det R8 

Under litteraturstudien gavs ett visst intryck av att kompetensutveckling i form av endagskurser och 
externutbildning inte erkändes samma värde som den erfarenhetsbaserade utvecklingen som 
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kopplades till praktik och erfarenhetsutbyte. Granbergs resonemang om utfärd och åtkomst 
(Granberg, 2008) ger dock en mer vidgad syn genom att han visar på att bildning kan ses som en 
ständigt pendlande process där både förmedlingsinriktad pedagogik och en pedagogik av mer 
progressiv natur tillåts existera. En resa ut mot det nya tar dock alltid sin början i den egna 
erfarenheten och förståelsen, bildningen sker när det nya sammansmälter med den egna förståelsen, 
nya erfarenheter skapas och den egna praktiken vidgas. Vägen dit kan dock ha olika karaktär. I 
denna undersökning tolkar jag det som att respondenterna erkänner värde både av generella 
utbildningsinsatser som kontinuerlig kompetensutveckling kopplad till den egna praktiken. 
Forskning visar att en grundläggande generell utbildning kan medföra att pedagogens attityd till 
tekniken blir mer positiv vilket i sig ger en ny erfarenhetsbas att utgå från.  

Det kan vara värt att lyfta fram att ett identifierat kompetensutvecklingsbehov i form av utbildning 
eller kurs inte behöver indikera att respondenten anser sig behöva utbildning för att kunna komma 
igång att arbeta med tavlan. En respondent visar tydligt att hon är komfortabel med tavlan i sig men 
vill fortsätta utbilda sig. ”tekniken utvecklas hela tiden och det dyker upp nya program och sätt att 
kommunicera på nätet”R1. Utifrån en redan hög förtrogenhet med tavlan vill hon hålla sig ajour 
med det nya som kommer framöver.  

Hindrande faktorer som berör aktuellt tema 
Många av utsagorna betonar att tid är en bristvara för att kunna lära sig teknik och tavla. 

• Att lära sig tavlan kräver mycket tid R1 

• Tidsbristen gör att jag inte sätter mig in i alla finesser tyvärr R6 

• Satsningen kräver tid och får ta tid.  För detta krävs att hon ”avsätter mer tid till 
att lära sig använda tavlan på ett bra sätt” R4 

• Tid - utbildning.  Kan inte alla finesser och program. Det tar ett tag innan man 
kan det enklaste. R8 

• Det krävs mycket tid till att pröva själv R3 

Den nordiska undersökningen E-learning Nordic 2006 (Myndigheten för skolutveckling, 2007,), 
visar på att endast cirka en av tre lärare ”uppfattar att de har tillräckligt hög kompetens för att kunna 
införliva IT i undervisningen” 

Kompetensutveckling med erfarenhetsutbyte i fokus 

Utsagorna visar på erfarenhetsutbytets roll i den egna kompetensutvecklingen. Pedagogerna måste 
få chansen att stötta, hjälpa och inspirera varandra för att känna mer förtrogenhet med den 
interaktiva tavlan i den dagliga praktiken. Erfarenheter från tidigare forskning visar att skolor som 
varit framgångsrika i förändringssatsningar karaktäriseras av att de erfarenheter som genereras 
gjorts synliga och tillgängliga för kollegerna genom gemensam reflektion över konkreta 
erfarenheter (Larsson, 2002). 

• Satsa på tavlor i alla klassrum så att pedagogerna kan lära och utbyta 
erfarenheter av varandra R7 

• flera små grupper där man hjälper varandra R8 

• få tid att tillsammans med kollegor testa och prova praktiska exempelR6 
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• få möjlighet till att sitta och spåna ihop kring lektionsplaneringar är oerhört 
utvecklande … det är viktigt med samarbete mellan kollegor R3 

Behovet av erfarenhetsutbyte har lyfts fram i tidigare forskning bl.a. av Smith, Hardman, Higgins 
(2006). Författarna skriver att lärare behöver ges tillfälle att tillsammans med sina kollegor få pröva 
och diskutera nya idéer samt få feedback och handledning av dem som har mer kunskap. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan vi säga att pedagogerna sett värdet av att utveckla kunskaper genom 
att kommunicera tillsammans med andra. De vill skapa lärandemiljöer där de tillsamman delar med 
sig och lär av varandras erfarenheter vilket utvecklar individen såväl som praktiken som helhet. 

En respondent (R2) skiljer sig i detta avseende från de andra genom att i sina utsagor inte lyfta fram 
erfarenhetsutbyte eller samarbete som faktorer som påverkar. R2 kännetecknas av att hon är den 
enda av pedagogerna som explicit lyfter fram ”extern” utbildning, hon har minst erfarenhet av 
verktyget, hon är yngst och också den enda som inte är verksam pedagog ännu. Detta kan eventuellt 
tolkas som att respondenterna bär med sig olika erfarenheter av kunskap och lärande från tidigare 
utbildningar, arbetsliv vilket avspeglas i utsagorna. I viss mån finner jag det spännande att se att 
just lärarstudenten inte reflekterat över vikten av erfarenhetsutbyte. Utifrån de erfarenheter jag har 
från lärarutbildningen tycker jag att utbildningen söker förmedla vikten av att ”lära tillsammans 
med andra”. En sociokulturell kunskapssyn präglar många av lärarutbildningens kurser likväl som 
den bild som ges av vårt kommande uppdrag.  

Hindrande faktorer som berör aktuellt tema 
Vissa utsagor kopplar tidsbristen i skolan till att den specifikt utgör hinder för erfarenhetsutbyte. 
Utsagorna visar på behov av inspiration och erfarenhetsutbyte både i början på satsningen likväl 
som under en längre tid framöver. 

• man behöver tid och inspiration och detta kontinuerligt … det krävs mycket tid 
till att (pröva själv) och att spåna tillsammans R5 

• mer tid behövs för erfarenhetsutbyte och kontinuerlig utbildning R8 

Enligt Castells (Jedeskog, 2005) tar det lång tid att bli förtrogen med den nya tekniken och att få 
förståelse för vad tekniken erbjuder vilket också ovanstående utsagor kan anses indikera att 
respondenterna skulle hålla med om. ”Det tar ett tag innan man klarar det enklaste” R8 

Kompetensutveckling med fokus på koppling till pedagogisk praktik 

I tidigare forskning framgår att om användningen av IKT skall bli effektiv krävs att det finns en 
strategi för användningen som också kopplas till skolans pedagogiska arbete.  Johnston och 
McCormack (1996) föreslår att vi bör identifiera problem eller områden där vi ser att lärande eller 
undervisning behöver utvecklas och utifrån detta erbjuda och föra in informationsteknologi i 
vardagen. Följande utsagor visar att några respondenterna i denna undersökning anser att 
kompetensutvecklingen bör kopplas till pedagogiska aktiviteter för att integreringen av den 
interaktiva tavlan skall ges chans att bli lyckosam. 

• ge personalen möjlighet att arbeta i ämnes grupper för att tillverka material och 
inspirera varandra R1 

• mer tid för arbete av karaktären arbeta tillsammans med konkreta pedagogiska 
aktiviteter (ex: utforma program att träna elevernas fonologiska förmåga.) R7 

• ha pedagogiska diskussioner R6 
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Inte alla respondenter har lyft fram denna faktor något som jag finner lite anmärkningsvärt i relation 
till att forskningen visat på att IKT-satsningar i allt högre grad försöker fokusera den pedagogiska 
användningen och inte tekniken i sig.  

Tillgänglig och tillförlitlig teknik 

Almqvist m.fl. (1999) har i en rapport som belyser 48 skolors arbete med IT i undervisningen funnit 
att det är viktigt att tekniken är tillgänglig och fungerande då det annars utgör en hindrande faktor 
för användandet av IT. Pedagogernas utsagor visar att de har erfarenhet av att tekniken inte alltid 
fungerar som den skall, eller så har man inte tillgång till sin tavla när man behöver den på grund av 
att klassrummet där tavlan finns är upptaget. Man lyfter fram tillgänglighet och tillförlitlighet som 
viktiga faktorer som påverkar möjligheten att lyckas med att integrera tavlan i sin praktik. 

• Se till att ha whiteboard kvar som ett komplement. För oss försvann den och man 
kände sig bakbunden i början. Ibland fungerar inte tekniken och då vill man ha 
en annan utväg. R8 

• (mer tid och) tillgång till tavla vid planering R7 

Tillgängligheten kan också påvisas i en annan form: ”Att komma ihåg att starta upp den i tid så 
jag lätt kan använda den när jag kommer till det momentet i lektionen” R7  
Utifrån mina erfarenheter tolkar jag utsagan som att respondenten menar att en faktor som avgör 
om hon väljer att använda tavlan eller inte kan vara om tavlan är redo i stunden. Om den ej är 
startad kan det bli ett avbrott i undervisningen (som kan vara mer eller mindre markant) vilket inte 
känns naturligt och som kan leda till att hon struntar i tavlan.  
 
Hindrande faktorer 
Här finner jag det lämpligt att gå vidare med exempel som visar på att respondenterna konkret 
uppfattat tillgänglighet som hindrande. Respondenterna anger att det uppfattar tillgänglighet som 
direkta hinder för att kunna integrera tavlan i klassrummet innebärande att tavlor, datorer eller 
programvaror inte funnits tillgängliga då respondenten velat planera sin lektion eller öva vid tavlan. 

• Datorer med programvara ej tillgängliga. Skolans lärare har inte fått 
”programmet installerat hemma så att de kan pröva och göra lektionsförslag 
hemma” R2 

• Den tid jag har till planering är inte vid tavlan … klassen är i klassrummet med 
andra vuxna medan hon och kollegan sitter tillsammans R7 

• Hade ingen tavlan på plats i klassrummet i samband med utbildningen R7 

Andra respondenter antyder att tekniken inte är tillförlitlig  
• tekniken strular R8  

• IT i kommunen ordnar så att Internet går lite snabbare att jobba med R7. 

Resursfördelning 

I utsagorna framgår att respondenterna anser att det är viktigt att organisationen tillhandahåller 
resurser i form av handledning och stöd. 

• Handledning R2 

• Ha en eller flera personer i skolan som arbetar som handledare R1 
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• Man måste få träna, gärna med handledning R8 

• Mycket datatekniker tid R1 

Hindrande faktorer  
Några utsagor lyfter fram att organisationens upplevda fördelning av resurser utgör hinder i 
användandet av interaktiva tavlor. Tillgång till personal, planering av planeringstid, prioritering i 
verksamhetens vardag påverkar såväl som den ekonomiska situationen.  

• Den tid jag har till planering är inte vid tavlan - … Klassen är i klassrummet 
med andra vuxna medan hon och kollegan sitter tillsammans R7 

• den stora ”mängden administrativa uppgifter som läggs på oss hela tiden” R5 

• Minskande resurser -> mindre tid att arbeta med utveckling av arbete … tiden 
för kompetensutveckling vid tavlan är tight. Idag prioriteras betyg och 
bedömning R4 

• Först och främst ekonomin R3 

Flera av utsagorna möjliggör tolkningen att den vardagliga praktiken med dess rutiner äter upp all 
tid, det ges inte utrymme för kompetensutveckling och lärande. Här utrycks önskan om att beredas 
möjlighet att lära sig ”det nya” på arbetstid. Björn m.fl. (2002) menar att det gäller att hitta en 
balans mellan det vardagliga arbetet och utvecklingsuppgifterna för att verksamheten skall bli 
livskraftig på sikt. Ett alltför starkt fokus på driftorganisationen (det löpande arbetet) försvårar det 
långsiktiga utvecklingsarbetet på skolan 

För att lära sig nya saker samt för att dela med sig så behöver lärarna få tid under 
arbetstid. Lärare är ganska pressade och hinner inte mycket mer än det vardagliga 
arbetet . R8 

Jag väljer att tolka detta som resursfråga då det är upp till organisationen som helhet att skapa 
balans mellan drift- och utvecklingsuppgifter.  Studier från Becta (Myndigheten för skolutveckling, 
2007) visar att det är viktigt att satsningen får fokus och att detta behålls över tiden Skall detta ske 
krävs att skolledning inser att förändring inte bara får ta tid utan att den skall ta tid. 

Påverkansfaktorer av psykologisk karaktär 

I materialet finns utsagor som tyder på att pedagogerna känner viss osäkerhet inför det nya. Detta 
syns bl.a. i pedagogernas önskan om handledning och stöd vilket här tolkas som att denna önskan 
bottnar i osäkerhet inför det nya. Det framgår att förväntningarna kan sättas för högt i början vilket 
kan leda till besvikelser och tappad motivation. Det tar tid och tekniken i sig medför inte 
utveckling. En respondent skriver att det är viktigt att ”att sätta rätt förväntningar i början - det 
tar tid” R1.   ”man förväntade sig för mycket av dessa”  R1. När det visar sig att det krävs 
ansträngning att komma igång och att tekniken i sig inte ger utvecklingen gäller det att upprätthålla 
motivationen. 

En utsaga tyder också på att motivation kan uppstå genom att man använder tavlan: ”Ju mer man 
använder tavlan ju mer känner man behoven” R4. Utsagan indikerar också den osäkerhet 
som jag tolkar kan finns i början av en IKT-satsning, först när man blir lite mer van kan 
man ta till sig de erbjudanden och värderingar som följer med IKT-verktyget och koppla 
detta till den pedagogiska praktiken.  
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Jag väljer att tolka flera respondenters utsagor som att de utifrån de egna erfarenheterna funnit att 
man som pedagog behöver få en tydligare bild av vad tavlorna har att erbjuda i samband med att 
satsningen initieras. Man vill få hjälp att få syn på vad det nya erbjuder kontra de rutiner och den 
vardagliga praktik man har för att känna mening och motivation. Som framgångsfaktorer har 
utsagorna fört fram: 

• Be flera leverantörer att komma och visa sina tavlor, besök andra skolor 
som redan har tavlor R4 

• Vi förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början. . Man behöver få 
fördelarna och möjligheterna visade för sig av vana användare R4 

Hinder 
Att IKT-satsningar kan hindras av pedagogens eget intresse och vilja nämns av bl.a. Johnston & 
McCormack (1996). I denna undersökning finns det tre respondenters utsagor som jag väljer att 
belysa ur detta perspektiv. Ingen av dessa har skrivit rent ut att brist på vilja och intresse utgör ett 
hinder men som jag ser utsagorna kan det finnas ett sådan möjlig tolkning. För att bli mer förtrogen 
med tavlan och ta till sig det nya som tavlan innebär krävs ”tid och intresse” R6. Denna 
respondent upplever att det som varit svårast i arbetet med att införliva tavlan i verksamheten har 
varit att hon haft ”svårt att göra meningsfulla övningar” R6.  Om jag här tar mig friheten att tolka 
detta så skulle det kunna vara att glappet mellan den vardagliga pedagogiska praktiken och 
kunskaper om vad tekniken erbjuder är för stort. Osäkerheten kring hur tavlan kan skapa mervärde i 
den egna undervisningen syns tydligt. När inte nyttan tydliggörs skapas en osäkerhet kring det egna 
användandet av tavlan och motivationen försvagas. 

En respondent tolkar jag som att det krävs motivation för att man trots att tiden är knapp skall vilja 
lära sig och också orka lära sig det nya. ”Att lära sig tavlan kräver mycket tid och fysisk och psykisk 
ansträngning” R1 
En utsaga visar fram en möjlig tolkning av att det kanske inte alltid är tillgång till tid i sig som 
avgör om erfarenhetsutbytet blir av utan orsaken kan också finnas i kollegornas brist på motivation. 
Tiden för kompetensutveckling vid tavlan är tight. Idag prioriteras betyg och bedömning … kan inte 
pressa lärarna mer, det måste komma från dem själva R4.  

Fördjupat resonemang kring beskrivet kompetensutvecklingsbehov  

Den tidigare forskningen tyder på att det anses vara någorlunda enkelt att använda tavlan medan 
denna undersöknings utsagor har visat ett starkt behov av kompetensutveckling. Detta motiverar ett 
vidare resonemang för att söka belysa materialet ytterligare. Jag såg att även om undersökningens 
enkätfrågor erbjudit frihet för respondenten att utifrån de egna erfarenheterna tolka frågor och 
besvara fritt, så finns det också frågor som kan ha medfört att reflektionen leds mot 
kompetensutveckling. Jag har å andra sidan svårt att från min utgångspunkt göra åtskillnad på 
skolutvecklingsprocessen och pedagogernas utveckling, de går enligt mig hand i hand. 

Higgins m.fl. (2007) belägger utifrån flera studier att lärare anser att den interaktiva tavlan är 
relativt enkel att använda i förhållande till annan teknik i skolan. Samtidigt visar denna 
undersökning att denna ”relativa enkelhet” möjligen kan kopplas till användning av tämligen enkla 
tekniska funktioner då behovet av kompetensutveckling tydligt framkommer i utsagorna. 
Undersökningsmaterialet indikerar att även det enklaste tar tid.  
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• det tar ett tag innan man klarar det enklaste …  
det svåraste har varit att förstå och lära tekniken.   R8   

• I början behövs det mycket tid för att lära sig själva tavlan med alla dess knappar och 
kommandon När man kan tavlan behövs det inte mycket mera tid än den normala för 
att förbereda lektioner.  R1 

En tolkning kan vara att även om man förhållandevis snabbt kan komma igång med tavlan avseende 
enkla funktioner som att presentera något från Internet (det vill säga använda utrustningen som 
projektor med duk) så är steget till vad pedagogen själv bedömer som ett ”bra nyttjande” ganska 
långt. Denna bild tycker jag stärks om jag tar hänsyn till att respondenterna i sina utsagor också ger 
sken av att man måste motverka en viss vilsenhet som kommer av fel ställda förväntningar eller 
okunskap om vad tavlan erbjuder.  

• Vi förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början. Man behöver få 
fördelarna och möjligheterna visade för sig av vana användare R4 

• Svårt att skapa meningsfulla övningar R6 

Att koppla tavlans erbjudande till den pedagogiska praktiken framstår i ljuset av ovanstående 
resonemang som en väg att nå ut ur vilsenheten. Flera av pedagogerna lyfter på ett eller annat sätt 
fram kopplingar till pedagogiska aktiviteter eller pedagogiska diskussioner som viktiga för lyckad 
integration. Här exemplifierat med respondent 1:  

det är utvecklande med pedagogiska diskussioner, ge personalen möjlighet att arbeta i 
ämnes grupper för att tillverka material och inspirera varandra 

Det är inte alla respondenter som påvisar att kopplingen till den egna pedagogiska verksamheten 
eller pedagogiska diskussioner skulle vara nödvändiga för att lyckas med integreringen av tavlan i 
den egna verksamheten. Vid en genomgång av dessa respondenters utsagor fick jag syn på att de 
som inte lyft denna faktor också är de enda respondenterna i undersökningen som skattat att de inte 
är vana IT-användare. Kan detta ha betydelse? 
Nyfikenheten ledde mig till Gadamers metafor om ”utfärd och återkomst” beskriven av 
Granberg(2008). I denna process är utgångspunkten för utveckling de egna erfarenheterna och den 
egna förståelsen. En möjlig tolkning är att glappet från den egna förståelsen och erfarenheten till det 
nya (de interaktiva tavlorna) är så stort att det är svårt för dessa respondenter att reflektera kring hur 
tekniken och dess erbjudanden skall kunna möta de pedagogiska erfarenheterna och de rutiner som 
finns i den egna undervisningen. Dessa respondenter har att brottas med att först uppnå högre 
generell teknisk kompetens för att sedan kunna se behov och kopplingar till pedagogisk praktik. I 
det läge de befinner sig kvarstår viss distans mellan verktyget och den pedagogiska praktiken. Till 
denna bild hör också att införandet i berörda organisationer inte verkar tagit avstamp i den 
pedagogiska vardagen utan förts in utifrån andra yttre faktorer vilket kan tolkas som att tekniken 
hamnat i fokus.  Respondent 4 ger indikationer just på att behoven i undervisningspraktiken inte 
syns förrän förtrogenheten med tavlan ökar. ”Ju mer man använder tavlan ju mer känner man 
behoven” R4 . 

Påverkansfaktorer relaterade till makt och värderingar 

I detta avsnitt presenteras de faktorer som relaterar till vikten av förankring och delaktighet men 
också avseende hur IKT-verktygets erbjudanden och egenskaper möjligen kan krocka med 
pedagogens eller organisationens värderingar. I undersökningens resultat framkommer att flera 
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respondenter anser att för ett lyckat införande behöver man på olika sätt arbeta med att få 
pedagoger delaktiga och känna ägarskap i processen 

• Få med alla lärare i processen R1 

• Det är en stor ekonomisk investering, det är viktigt att medarbetarna är med på 
tåget. En del stretade emot. R8 

Den sistnämnda utsagan kan tolkas som att det är den stora investeringen som skall försvaras men 
jag väljer att tolka respondenten som att nyttan med investeringen nås om medarbetarna ”är med på 
tåget”. (Annars används kanske inte tavlorna i någon större omfattning alt. som dyra filmdukar för 
filmvisning.) De respondenter som lyft dessa faktorer arbetar har även lyft fram vikten av att sätta 
rätt förväntningar samt att man måste förstå vad tekniken skall användas till.  

• Sätta rätt förväntningar i början R1.  

• Vi förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början R8 

Här framträder en bild som kan tyda på att tekniken förts in i organisationen utan att pedagogerna 
riktigt förstått vad de skall ha det nya till. I min frikostiga tolkning anar jag maktlöshet mellan 
raderna och att de inte fått tillräckligt med inspiration för att måla upp en bild av möjlig nytta.  
I utsagorna framkommer också en viss distans mellan vardagens klassrumspraktik och det 
erbjudande eller de värderingar som följer den interaktiva tavlan. Följande beskrivningar från 
respondenterna exemplifierar hur de interaktiva tavlorna kan uppfattas 

• tror att man måste komplettera med vanlig undervisning också R2 

• kan vara ett bra komplement till undervisningen men det är ju inte något 
universalinstrument  R6 

• bra pedagogiskt komplement R8 

Tekniken ses till viss del som åtskild från undervisningen och har ännu inte fått någon naturlig roll i 
respondenternas vardag. Det krävs kunskap om verktyget för att kunna se nyttan ur ett mer 
pedagogiskt perspektiv samt en tydligare fokus på ”varför istället för hur”. Detta kan möjligen vara 
skälet till ovanstående distans. En annan tolkning är den indirekta visionen om ökad interaktivitet 
som följer med tavlan (eller dess möjligheter att ge oss tillgång till omvärlden) inte stämmer 
överens med respondenternas visioner om lärande. En förmedlande syn på lärande där läraren är 
experten som tillhandahåller det rätta stoffet kan möjligen innebära en distans mellan tavlans 
erbjudande och vardagspraktiken. Någon kanske ser tekniken något roligt, motivationsskapande 
men tilldelar inte tekniken någon betydande roll i kunskapsskapandet.  I ett sociokulturellt 
perspektiv är artefakter (dator, interaktiv tavla, språk) centrala eftersom de utgör en viktig del av 
vår kultur och eftersom de förändrar vår relation till omvärlden (Säljö & Linderoth, 2002). Verktyg 
medierar kunskap, den ger oss tillgång till omvärlden och hjälper oss samtidigt att förstå 
densamma. I den sociala praktiken utvecklar vi våra kunskaper när vi kommunicerar tillsammans 
med andra, kunskapen speglas av vår förmåga att använda oss av redskapen. Som jag ser det så 
måste då de redskap som ges värde i samhället i stort också få status som naturliga verktyg för 
lärande och kommunikation i skolan.  
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Organisationens satsning på interaktiva tavlor 

Motiv för satsningen  

I analysen används följande teman för att systematisera och ge mening åt resultatet: 

— ökad digitalkompetens hos pedagogerna 

— följa med i utvecklingen 

— påverkan utifrån elever, föräldrar 

— påverkan från styrdokument 

— utvecklingsbehov av pedagogisk natur 

I respondenternas utsagor har tydligt framgått att det finns variation avseende vilka motiv som 
funnits för satsningen på interaktiva tavlor. För vissa respondenter har en enskild faktor varit 
bärande, för andra är det en kombination av flera. Alexandersson m.fl. (2001) menar att införande 
av IKT utgår från tre olika aspekter nämligen ”inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och/eller 
demokratiaspekten. I min första översyn av materialet sökte jag klassa in faktorerna utifrån 
Alexanderssons aspekter, men då jag utifrån min tolkning fick en så stark slagsida åt 
arbetslivs/demokratiaspekten valde jag att inte utgå från dessa aspekter i mitt resonemang nedan 
utan istället använda mig av mina egna teman och utifrån dessa återkoppla till Alexanderssons 
aspekter. 

Den digitala kompetensen hos pedagogerna och vikten av att följa utvecklingen 

En vanlig uppfattning i utsagorna är att pedagogers önskan om att få ökad digital kompetens 
bidragit till att satsningen initierats. Enligt Olson (Jedeskog, 2005) är lärare medvetna om att det 
finns en press på dem att bli moderna. Kanske ser vi här denna medvetenhet, en medvetenhet om att 
lärarrollen är i förändring - antingen påtvingat av tekniken eller genom ett aktivt fokuserat arbete 
från läraren (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Flera respondenter anger att satsningen på 
interaktiva tavlor bl.a. beror på pedagogers önskan om ökad digital kompetens (R3, R4, R5, 
R6,R8).  

Nyfikenheten väcktes hur som helst för om de respondenter som inte svarat att satsningen baserats 
på pedagogernas önskan om ökad digital kompetens, på annat sätt indikerat en liknande inställning. 
Bland dessa respondenter finns indikationer på att man personligen önskar ökad digital kompetens 
eftersom ”tekniken utvecklas hela tiden” R1. Jag kan däremot inte finna att samtliga 
respondenter i undersökningen har den önskan.  
Värt att notera är att de pedagoger som angivit att satsningen baseras på pedagogers önskan om 
ökad digital kompetens inte uppvisar en enhetlig bild av motiven i övrigt. Olikheterna spänner från 
att ge bilden av att detta ensamt är den viktiga drivkraften, till att påverkansfaktorerna utgör en mer 
mångfasetterad karta där faktorerna också inkluderar exempelvis konkurrensen om elever, vikten av 
att följa med sin tid eller behov av ökad kvalitet i undervisningen. 
 
Flera utsagor visar på att den egna skolan identifierat ett behov av att följa med i utvecklingen 
vilket i viss mån kan anses tangera ovanstående diskussion. Respondenterna framhäver vikten av att 
satsningen ligger i tiden, man vill hänga med, eller rent av, gå i täten med utvecklingen. Som synes 
nedan kombineras faktorn utveckling med andra motiv, och ordningen dem emellan kan ha 
betydelse utifrån hur respondenten uppfattar vad som är viktigast: 
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• Utveckling! Vi i skolans värld måste gå, helst före, med utvecklingen R3 

• få ett pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden R8 

• att hänga med i utvecklingen och att ge eleverna en bra inlärningsmiljö R4 

Forskningen visar att det i dag finns en förväntan på att skolan skall förbereda eleverna att stå 
rustade inför det samhälle vi i allt högre grad lever i och det arbetsklimat som väntar eleverna i 
framtiden. Följande utsaga betonar detta:   

• följa med utvecklingen i samhället, intressantare presentationer, söka och finna 
information tillsammans R3 

En utsaga för fram att ”skolan var tidigt ute i kommunen med tavlor i alla klasser” R7. Då 
respondenten också angivit att skolan med dessa tavlor ville möta upp konkurrensen om elever 
visar det enligt mig att hon uppfattar det som viktigt för skolan att hänga med i utvecklingen i syfte 
att höja skolans status. 

Som jag tolkar aspekterna här ovan ligger det nära till hands att klassa dessa som att snarare härröra 
till arbetslivsaspekten och/eller demokratiaspekter än inlärningsaspekter. En annan tolkning skulle 
kunna vara viljan att följa med utvecklingen eller att öka den pedagogiska kompetensen hos 
pedagogerna bottnar i en medvetenhet om att IKT erbjuder viktiga fördelar för lärandet och således 
kan hjälpa eleverna att nå målen, men detta tolkning har ringa stöd i utsagorna. Skulle så vara fallet 
borde dessa faktorer istället vara mer relevanta att föra till inlärningsaspekter. Jag sökte möjliga 
förklaringar och mönster i respondenternas utsagor som rör syfte eller identifierade 
utvecklingsbehov i verksamheten. Då dessa för fram både vikten av att vara modern som vikten av 
att öka undervisningens kvalitet så ges egentligen ingen tydlig ledtråd. En viss förskjutning mot att 
hänga med i utvecklingen kan dock skönjas speciellt om jag väljer att tolka in indikatorernas 
inbördes ordning i beskrivningarna.  

Påverkan från föräldrar, elever och styrdokument 

Några utsagor visar fram uppfattningen att konkurrensen om elever varit ett tungt skäl till att föra in 
interaktiva tavlor i skolans verksamhet ”Konkurrens om elever” R7 och R1. Utifrån min tolkning 
visar det att det finns ett tryck från framtida elever och deras föräldrar när de indikerar att skolan 
valt att satsa på interaktiva tavlor utifrån att möta konkurrensen från andra skolor. 
Om styrdokumenten inverkat på besluten har inte framkommit i utsagorna. Denna påverkan kan 
möjligen döljas i att respondenter angivit att ledningens direktiv spelat en avgörande roll för att 
organisationen valt att satsa på interaktiva tavlor, alternativt har inte respondenten kännedom om 
denna faktors påverkan. Det kan också vara så att styrdokumenten inte utgjort underlag för 
satsningen på interaktiva tavlor i någon av de berörda skolorna.  

Utvecklingsbehov av pedagogisk natur eller vart tog inlärningsaspekterna vägen? 

Skall användningen av IKT bli effektiv krävs enligt läst litteratur att det finns en strategi för 
användningen som också kopplas till skolans pedagogiska arbete.  Johnston och McCormack 
(1996) föreslår att vi bör identifiera problem eller områden där vi ser att lärande eller undervisning 
behöver utvecklas och utifrån detta erbjuda och föra in informationsteknologi. I denna fördjupning 
söker jag medvetet lyfta fram de få indikationer som funnits på att motiven också varit av 
pedagogisk natur. Beskrivningar av de identifierade utbildningsbehoven i organisationen bestod 
dels av att följa utvecklingen i samhället dels av att söka utveckla undervisningen och 
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lärandemiljön på olika sätt. Dessa beskrivningar var inget som respondenterna lämnat i första 
skedet utan är svaren på de följdfrågor jag ställt. Följande utsagor indikerar att pedagogiska motiv 
funnits för införandet av tavlor i verksamheten: 

• elever med särskilda behov, nå fler, aktivera fler sinnen, undervisningen mer 
stimulerande och elevaktiv, underlätta arbetsbördan på sikt R8 

• följa med utvecklingen i samhället, intressantare presentationer, söka och finna 
information tillsammans R3  

Placeringen av den pedagogiska intentionen i beskrivningen har varit olika vilket skulle kunna 
tolkas som att de tillmätts olika betydelse.  

I de utsagor som uppfattat att organisationen haft ett uttalat syfte med införande förekommer 
dubbelhet, ”utveckling i tiden” kontra ”undervisning, och placeringen dem emellan har varierat 
även här. I dessa utsagor finns indikatorer som visar på att inlärningsaspekterna varit viktiga.  

• Att höja kvaliteten på skolans undervisning R5 

• Ett sätt att hänga med i utvecklingen och att ge eleverna en bra inlärnings miljö 
R4 

• Pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden R8 

För att återknyta till Alexanderssons inledande aspekter så tolkar jag utsagorna som att fokus varit 
förskjutet mot arbetslivsaspekt och demokratiaspekt snarare än inlärningsaspekter. 

Ledningens direktiv 

Då respondenterna angivit att satsningen baserats på ledningens direktiv visar den i flera fall ha 
utsagor kopplade till sig som antingen har med pedagogers önskan om digital kompetens och/eller 
med vikten av att följa utvecklingen. Utsagor som angivit att motivet för införandet varit ledningens 
direktiv kan indikera att beslutet om att föra in interaktiva tavlor fattats över huvudet på 
respondenterna. I ett fall har respondenten (R1) varit delaktig redan i arbetet med att välja 
leverantör av tavlorna. Denna respondent har i utsagorna sedan angivit att hon ”i början var 
skeptisk till tavlorna” R1 vilket kan indikera att denna tolkning kan vara relevant även för denna 
respondent, någon annan bestämde att tavlorna skulle in.  Ovanstående beskrivningar antyder ett 
top-down perspektiv på införandet. Läraren måste känna ägarskap och göras delaktig i 
skolutvecklingsprocessen vilket ger att införandet av IKT måste anta ett ”bottom-up” perspektiv för 
att ge förutsättning för utveckling (Smith, Hardman, Higgins, 2006).  
Sätts respondenterna i ett sammanhang av respektive skola framträder ett mönster som visar att 
även skola A och L kan vara exempel på top-down införande. De respondenter som varit med i 
beslutfattandet har inte angivit att satsningen initierats utifrån ledningens direktiv emedan deras 
kollegor delvis uppfattat motsatsen. Bilden av skola A kan möjligen förstärkas i den riktningen 
genom att de pedagoger som inte varit delaktiga i beslutet inte kunnat motivera sin delaktighet med 
annat än att man fått ge synpunkter på (redan lagda) förslag ”deras förslag – våra synpunkter” 
R8. Likaså tolkar jag det som att flera pedagoger inte visste vad de skulle ha tekniken till i början. 
Bilden av skola L kan dock problematiseras i och med att drivkraften för satsningen kommer inifrån 
organisationen, initiativet kommer från en pedagog vilket skulle kunna tyda på Bottom-up 
perspektiv.  
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En alternativ tolkning av att respondenterna angivit att man satsat på interaktiva tavlor p.g.a. 
ledningens direktiv är att respondenterna på detta sätt försöker visa att ledningen står bakom den 
satsning som gjorts. Här kommer pedagogens tolkningsfrihet av enkätfrågan in, och en möjlig 
otydlig formulering i frågeställningen kan anas. 

Införandeprocessen 

För att beskriva hur respondenterna utifrån sina erfarenheter uppfattat införandeprocessen har jag 
valt att arbeta med följande teman för att systematisera och ge mening åt materialet: 

• De pedagogiska målen 

• Handledning, stöd och möjligheter till erfarenhetsutbyte 

• Delaktighet och planering av satsningen 

De pedagogiska målen 

I teoridelen visades hur de genomförda satsningarna, som tidigare fokuserade på själva tekniken, nu 
övergått till att alltmer riktas mot den pedagogiska utvecklingen i skolan och 
kompetensutvecklingen av lärare och skolledare. Skall användningen av IKT bli effektiv krävs att 
det finns en strategi för användningen som också kopplas till skolans pedagogiska arbete.  Johnston 
och McCormack (1996) föreslår att vi bör identifiera problem eller områden där vi ser att lärande 
eller undervisning behöver utvecklas och utifrån detta erbjuda och föra in informationsteknologi. 

En respondent anger att arbetslaget definierat gemensamma mål för sitt pedagogiska 
utvecklingsarbete, vilket då också innefattar den interaktiva tavlan. Enligt utsagan arbetar 
arbetslaget för att ”göra No/Ma mer tillgängligt för eleverna genom visualiseringar” R1.  
En utsaga anger att arbetslaget definierat det gemensamma målet att certifiera sig på sikt, ett mål 
som indirekt kan ha pedagogiska avsikter vilka inte är vidare beskrivna i utsagan. För att få bättre 
förståelse för om det trots avsaknad av beskrivna mål i utsagorna indirekt finns definierade 
gemensamma pedagogiska mål söker jag mig vidare i de utsagor som berör syftet med satsningen.  

• Att höja kvaliteten på skolans undervisning R5 

• Ett sätt att hänga med utvecklingen och att ge eleverna en bra inlärningsmiljö R4 

• Pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden R8 

Två respondenter har angivit att de inte vet, tre svarade inte. (Frågan om syfte var också den enda 
enkätfråga som genererade ett större internt bortfall vilket kan tyda på otydlig formulering 
alternativt kan bortfallet tolkas visa fram just att organisationen inte definierat syfte för satsningen). 
I den mån respondenterna angivit ett syfte är dessa beskrivna i generella ordalag med stor 
tolkningsfrihet.  

Ellström (Ellström, & Hultman, 2004) skiljer mellan ett utvecklingsinriktat respektive ett 
anpassningsinriktat lärande. Han menar att dessa existerar parallellt och behövs för att ge balans 
mellan rutiner och reflektion. Det anpassningsorienterade lärandet handlar om att ta till sig 
definierade kunskaper utifrån givna mål och förutsättningar utan att försöka ändra dessa. Ett 
utvecklingsorienterad lärande ger att individerna ansvarar för att tolka, formulera och ifrågasätta, att 
gå utanför det givna i ett sammanhang där reflektion och delaktighet utgör viktiga beståndsdelar. 
Utsagorna visar att olika respondenter på samma skola kan uppfatta syftet olika.  ”Att höja 
kvaliteten på skolans undervisning” R5 samt ” Pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden” R8. En 
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respondent på en skola kan ha uppfattat ett syfte men inte dennes respondentkollegor. Utifrån min 
analys av utsagorna tolkar jag det som att respondenterna oftast inte uppfattat att organisationen 
kopplat satsningen mot gemensamma pedagogiska mål, inte heller är syftet definierat eller 
förankrat. I det utvecklingsinriktade synsättet tycks det som att oklarhet mellan mål kan ses som 
katalysatorer för förändringsarbetet medan det anpassningsinriktat eller reproduktiva lärande kräver 
tydliga mål för att främja motivation och lärande (Ellström & Hultman, 2004, s 31). För att oklarhet 
mellan mål skall kunna fungera som katalysator för utveckling och ge underlag för tolkning, 
ifrågasättande och reflektion krävs dock att det finns något att ha uppfattning om. För att tydliga 
mål skall kunna fungera som verktyg för motivation behöver målen definierats och förankras. Ur 
aspekten att organisationen bör identifiera problem eller områden där vi ser att lärande eller 
undervisning behöver utvecklas och utifrån detta erbjuda och föra in informationsteknologi kan 
möjligen mål och syften behöva lyftas fram för gemensam tolkning i de ingående organisationerna. 

Handledning, stöd och möjligheter till erfarenhetsutbyte 

Smith, Hardman, Higgins, (2006) menar att lärare behöver handledning. De bör också erbjudas 
möjligheter att tillsammans med sina kollegor få pröva och diskutera nya idéer samt få feedback av 
dem som har mer kunskap. Erfarenhetsutbyte erbjuds inte alltid, men då det sker uppfattas det av 
respondenterna som att det sker i första hand internt på arbetslagsmöten eller liknande en gång i 
veckan, andra indikerar sporadiska möten.  

• inte organiserat … vi kan sätta oss då tid finns men vi måste vara lika villiga till 
ett samarbete kring detta R3 

• på möten ibland R8 

• inte alls just nu R6 

• forskarcirkel, ämneskonferenser R1 

• en eftermiddag i veckan, när betyg och bedömningar är färdiga R4 

• i samband med möten som är för lärarna en gång/ v R7 

På en skola skiljer sig uppfattningen åt om tillgång till erfarenhetsutbyte i fråga om det är veckovisa 
möten eller ”möten ibland”. Detta kan tolkas utifrån att pedagogerna då de svarat haft möjlighet att 
tolka sammanhanget för erfarenhetsutbytet olika (arbetslag eller annan organisatorisk enhet) vilket 
gör att de svarar utifrån det sammanhang de relaterar till som individ. En annan tolkning kan vara 
att detta indikerar en avsikt med veckovisa möten som kanske inte alltid blir av. Vrasidas & Glas 
(2005) betonar vikten av praktik och kontinuerlig support för att läraren skall fortsätta 
utvecklingsprocessen i klassrummet I utsagorna finns också exempel på hur utbytet medvetet sker 
även externt. Några respondenter indikerar ett tänkt nätverksutbyte mellan skolor, något som ännu 
så länge inte blivit av.  
 
Flera av utsagorna visar på att organisationen på olika sätt sökt möjliggöra stöd för sina pedagoger. 
Roller som nämns är: ”ansvarig för programmet”, ”handledande” ”stödjande”, ”dataansvarig”, 
”samordnande”.  Genom att knyta utsagorna till respektive skolan visar utsagorna att det på varje 
skola finns någon som uppfattat det som att denna tilldelats en förtroenderoll i anslutning till 
satsningen. En utsaga visar tydligt på att organisationen också avsatt tid och resurser för denna 
stödjande roll i specifik relation till satsningen på interaktiva tavlor, ytterligare en har tid avsatt för 
en generell dataroll på skolan.  
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Dessa utsagor förvånade mig. Kanske hade jag inte förväntat mig att skolorna i dessa tider av 
begränsade ekonomiska medel tilldelat dessa resurser även om forskningen visar på vikten av 
detsamma. Möjligen kan detta tolkas som att de berörda skolorna vägt nyttan mot kostnaderna och 
funnit att om de ändå väljer att införskaffa tavlorna (som är en stor ekonomisk investering i sig) så 
måste denna viktiga aspekt vara tillgodosedd för att ge bättre förutsättningar för nytta. En annan 
tolkning är att organisationerna sedan tidigare byggt upp utvecklingskompetens, vilket gör att man 
ser vikten av att skapa en fungerande infrastruktur och utvecklingsorganisation i arbetet med att 
förändra verksamheten. Björn m.fl. (2002) har dock funnit att det sällan finns en organisation för 
utvecklingsarbetet i sig utan att detta snarare sker lite ad-hoc. Utsagorna kan tolkas som att de 
ingående skolorna visar upp en ökad medvetenhet om att infrastruktur och stöd ökar möjligheterna 
att lyckas med att införliva teknik i skolan. 
 
Samtidigt som undersökningen visar att organisationerna planerat för erfarenhetsutbyte samt rustat 
för att möjliggöra handledning och stöd, så syns även att detta stöd inte alltid är fungerande. Ett par 
utsagor visar på att de stödjande alt. sammankallande rollerna som tillsatts kommer att få funktion 
först på sikt. Antingen då fler pedagoger börjar använda tavlorna alternativt när tiden medger att 
erfarenhetsutbytet kan påbörjas. I undersökningen finns exempelvis på att först när lärarna blivit 
”klara med betyg och bedömning” R4 kan erfarenhetsutbytet få ta tid.  Björn m.fl. (2002) menar att 
ett starkt fokus på det löpande arbetet försvårar det långsiktiga utvecklingsarbetet på skolan. Det 
gäller att hitta en balans för att verksamheten skall bli livskraftig på sikt. I utsagorna finns exempel 
på att respondenterna utifrån sina egna erfarenheter sett att en organisation behöver ha insikt i att tid 
krävs för kompetensutvecklingen. I gengäld kan en individ uppleva stress då kraven på utveckling 
ökar samtidigt som det löpande arbetet inte får bli lidande” Som jag tolkar utsagorna framkommer 
att handledaren möjligen kan anses ha tiden att ordna träffar för erfarenhetsutbyte, men att denna 
inte kan ”pressa lärarna mer, det måste komma från dem själva” R4. Ett argument kan kopplas till 
den utvecklingsstress som Björn m.fl. beskrivit. En möjlig tolkning är att erfarenhetsutbytet inte blir 
av eftersom alla pedagoger på skolan inte har samma intresse av erfarenhetsutbyte eller förstår 
nyttan med dessa möten. Jag belägger denna tolkning med exempelvis: ”Vi kan sätta oss om tid 
finns, men vi måste vara lika villiga till detta” R3 eller ”det måste komma från dem själva” R4.  

Delaktighet och planering av satsningen 

Samtliga yrkesverksamma pedagoger anger att skolans ledning står bakom satsningen på interaktiva 
tavlor, de har också alla känt sig delaktiga i denna satsning om än på lite olika sätt. Att samtliga 
verksamma pedagoger markerat delaktighet var inget jag förväntat mig utifrån de förkunskaper jag 
har från arbetsliv såväl som litteratur. Vrasidas & Glass (2005) menar att flera satsningar på 
införande av IKT i skolan fallerat på orsaker som att införandet inte tagit hänsyn till lärares egna 
förslag eller då lärarna själva inte gjorts tillräckligt delaktiga i utvecklingsprocessen. Utsagorna 
visar på att en del respondenter uppfattat att ledningens direktiv varit en av faktorerna som initierat 
satsningen på interaktiva tavlor. En tolkning av angivandet av denna faktor skulle kunna vara en 
indikation på att beslutet fattats lite över huvudet på respondenten, en annan att det visar att 
ledningen står bakom satsningen. För att fördjupa respondenternas syn på delaktighet visar det sig 
att utsagorna ger att några uppfattat delaktighet utifrån att man varit delaktig i beslut avseende 
satsningen.  

• vi i styrelsen tog beslutet R7 

•  har varit med och beslutat vilken typ av tavla vi skulle ha ...handledande roll. R1 
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• Ledningsgruppen … varit drivande i frågan R4 

Andra för fram en uppfattning om delaktiga utifrån att de fått förfrågan om intresse alternativt fått 
ge synpunkter.  

• fick en förfrågan om jag var intresserad R5 

• deras förslag och våra synpunkter R8 

Några utsagor tyder på att pedagogen har en drivande eller handledande roll och således är aktiv i 
processen. Eftersom känslan av delaktighet är total kan jag inte låta bli att undra över om denna 
känsla bottnar i att man fått ta del av utbildning, att man har tillgång till tavlan och nu använder 
den. Känslan av delaktighet förstärks troligen i de fall då respondenten regelbundet ges möjlighet 
att utbyta erfarenheter med sina kollegor. Ett par respondenters utsagor skulle kunna tolkas som att 
respondenten uppfattar sig vara delaktig i form av att man känner ett ägarskap för satsningen och att 
man är med om att aktivt utveckla verksamheten, i båda fallen (R1, R4) har respondenterna en 
drivande roll i satsningen. 
 
Det är inte alltid respondenten uppfattat att den egna skolan haft en plan för införande av tavlor i 
verksamheten. Planerna i den mån de finns närmare beskrivna avser hur pedagogerna skall utbilda 
sig för att kunna använda de interaktiva tavlorna: 

• Jag har fått gå ner i tjänst för att utbilda andra lärare på skolan . Samtliga 
lärare går PIM för att bättre kunna använda tavlan. Externt utbyte för att 
diskutera interaktiva tavlor R1 

• planen berörde hur vi skulle kunna utbilda oss för det nya R7 

En utsaga berättar att planen omfattar hur pedagogerna skall ses och utbyta erfarenheter med 
varandra. ”Sammankalla berörda lärare på skolan för träffar för att utbyta erfarenheter” R4  
 

Björn m.fl. (2002) anser att den lokala utvecklingen ofta sker ”ad hoc”, i den meningen att den blir 
kortsiktig och inte genomtänkt. Även utvecklingsuppgifterna (dvs. möjligheter att tolka, handla och 
skaffa de erfarenheter som behövs för att förbättra förutsättningarna för det operativa arbetet ) 
behöver stöd i en organisation enligt Björn m.fl. (2002). I den mån respondenternas utsagor kan 
tolkas påvisa en organiserad, kontinuerlig kompetensutveckling, där tid och resurser avsatts till 
stöd, finns incitament som tyder på förekomsten av en planerad utvecklingsorganisation.  

Yttre och inre drivkrafter 

I ett försök att ytterligare belysa materialet söker jag här resonera kring utfallet utifrån teori om hur 
de inre och yttre drivkrafterna påverkar införandet. Nilsson (Ellström & Hultman, 2004) skiljer 
mellan yttre drivkrafter (omgivningsrelaterade) respektive inre (aktörsrelaterade) krafter som 
påverkar förändringsarbetet. Starkt förenklat kan ett strukturellt synsätt sägas ge att en förändring 
ses som en anpassning till omgivningens behov och krav. Alternativt söker man upprätta en slags 
fasad för att ändra omgivningens bild av organisationen. Utifrån ett aktörsperspektiv betonas 
aktörernas handlande och interaktivitet, aktörernas erfarenheter, motiv och inställning har 
betydelse. Förändringen ses som en process med kamp, förhandling och diskussion mellan olika 
aktörer för att skapa utrymme åt intressen och idéer.  
Undersökningen kan påvisa utsagor som indikerar att respondenten uppfattat att de drivande 
faktorerna för satsningens införande varit konkurrens om elever eller vikten av att hänga med i den 
digitala utvecklingen. Ur ett strukturinriktat synsätt tolkar jag dessa som att organisationen kan 
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sägas söka anpassa sig till omgivningens behov och krav. I viss mån kan också andra utsagor 
indikera denna drivkraft. Även de respondenter som inte specifikt angivit konkurrens om elever alt. 
vikten av att hänga med i den digitala utvecklingen som drivande faktorer för satsningens 
införande, indikerar att de påverkas av det nya som händer omkring dem. Man hänvisar till ”att 
häng med det nya” i utsagor som rör personliga motiv för att använda tavlorna. Det verkar viktigt 
att upprätta en bild av att skolan är modern och hänger med sin tid. Att sedan genomföra satsningen 
i klassrummen är som tidigare framgått inte helt enkelt, risken finns att det moderna stannar vid att 
bli en ytlig bild i form av en beskrivning av skolans tänkta verksamhet. Nilsson (Ellström & 
Hultman, 2004) menar att de yttre drivkrafterna är de som påverkar att satsningen blir av medan de 
inre krafterna avgör vad det sedan blir av själva förändringen. Utifrån undersökningens material 
tolkar jag det som att det finns skäl att betrakta de olika påverkans faktorer som framkommit i 
skenet av ett aktörsperspektiv. Aktörernas kunskap, erfarenheter, motiv och inställning varierar 
inom de ingående skolorna. Resurser avsätts men samtidigt upplevs brister avseende detsamma. 
Drivande aktörer söker motivera sina kollegor att ta sig tid till det nya, andra aktörer prioriterar 
annorlunda utifrån sin arbetssituation. Jag finner fog för att se implementeringen som den process 
Nilsson beskriver, en process där ständig förhandling råder mellan olika aktörer för att skapa 
utrymme åt intressen och idéer. Utgången av dessa förhandlingar kan då sägas avgöra i vilken grad 
satsningen blir en pappersprodukt eller om den genomsyrar organisationen. 
 
Nyfikenheten gör att jag vill pröva att motivera att även de inre krafterna kan påverka initieringen. 
Som grund anför jag en utsaga där respondenten själv uppfattat att en bidragande orsak till att 
satsningen initierats är pedagogernas önskan om ökad digital kompetens. Samma respondent 
beskriver också hur hon själv varit den som tagit upp tavlorna med rektorn utifrån att hon funnit 
tavlorna vara intressanta som pedagogiskt redskap.  Efter att hon pratat med rektorn på skolan 
”visades tavlan för flera pedagoger, flera av dessa nappade” R4 . Nilsson (Ellström & Hultman, 
2004) menar att en anledning till förändring kan vara att ”vissa aktörer förmår att överföra sin syn 
på en förändring av organisations verksamhet till andra aktörer”. Ur ett aktörsperspektiv ser jag att 
anledningen till satsningen kan ses ligga i denna aktörs förmåga att övertala eller argumentera för 
sitt intresse och på så sätt göra det till skolans intresse.  

Skolutveckling och organisatoriskt lärande  

Skolor som varit framgångsrika i förändringssatsningar karaktäriseras av att de erfarenheter som 
genereras görs synliga och tillgängliga för kollegerna genom gemensam reflektion över konkreta 
erfarenheter, men även genom att lärare kan se varandra utföra arbetsuppgifterna genom att arbeta 
ihop (Larsson, 2002). För att uppnå lyckad förändring behöver IT-användningen ses och uppfattas 
som en gemensam uppgift att utveckla. Jag uppfattar det som att endast några av respondenterna 
anser sig känna ägarskap i själva utvecklingsprocessen, däremot uppfattar samtliga respondenter sig 
som delaktiga i någon mening. Utifrån utsagorna kan man skönja att skolornas intention varit att 
satsningen på interaktiva tavlor också innefattar stöd, handledning, träffar för verksamhetsutbyte 
samt en plan för hur utbildning skall ske. Det finns också utsagor som mer specifikt visar på att man 
ser behov av att praktiskt arbeta tillsammans. Däremot tolkar jag utsagorna som att denna strävan 
inte alltid omsatts i praktiken. Intentionerna finns och på några skolor (A och Z) försöker man om 
jag tolkar respondenterna korrekt hålla erfarenhetsutbytet levande. Till skola Z kopplas också den 
enda utsaga som visar fram att arbetslaget utgår från en gemensamt, definierad uppgift att lösa. För 
att nå de fördelar för lärande som IKT kan erbjuda bör teknikanvändningen vara kopplad till en 
pedagogisk idé (Myndigheten för skolutveckling, 2007 ).  
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Användningen av tavlan i klassrummet  
Interaktiviteten utgör en allt viktigare del av lektionerna i dagens och framtidens skola. Genom att 
investera i interaktiva tavlor kan man möjligen förledas att tro att interaktiviteten automatiskt ökar i 
klassrummet på ett sätt som främjar lärandet. Forskningen visar dock att bilden av interaktivitet är 
mer komplex än att bara förknippas med att använda tavlan i sig. Man har i flera studier sökt belysa 
interaktiviteten vid arbete med interaktiva tavlor ur två olika perspektiv; teknisk interaktivitet och 
pedagogisk interaktivitet (Gillen m.fl., 2006).  

Teknisk interaktivitet 

I materialet finns hos samtliga respondenter exempel på teknisk interaktivitet i den mening att den 
interaktiva tavlan nyttjas till presentationer med text, grafik, animation, ljud och bild/video, 
däremot använder inte samtliga respondenter alla dessa delar utifrån de utsagor som ligger till 
grund för analysen.  Den tekniska interaktiviteten exemplifieras nedan med några respondenters 
utsagor som visar vad tavlan används till i klassrummet. 

• Söka bilder, tittar på Lilla löpsedeln varje vecka, provat glosförhör, interaktiv 
spel  R6 

• Presentera från Internet och visa film R3 

Vissa av utsagorna går att tolka som att interaktiviteten också omfattar elevers manipulerande med 
pennor och bilder på skärmen. Elever får exempelvis gå fram och skriva och de övriga eleverna kan 
se vad som händer på tavlan.  

• Till planering, lektioner, barnens förslag, klassråd, utvärdering, genomgång, 
anteckningar, allt.  Avseende de yngre eleverna ”är det oftast de själva som 
jobbar vid tavlan. Exempel på användning är genomgång, bilder med ljud till, 
arbetsgång, frågor till området, länkar till Internet. R5 

• Som skrivtavla, spelar spel, tittar på Tv, visar från nätet för hela klassen(leta 
bilder, google earth ). Elever i klassen ser vad andra elever jobbar med vid 
tavlan – inspirerar R7 

• Till genomgångar i alla ämnen, veckans arbetsschema, TV, filmer och 
tankekartor.  Exempelvis genomgång med text och bild, samtalar kring bilder, 
nyttjar text och frågor. Elever kan räkna och skriva på tavlan så att alla ser. R8 

I materialet som härrör till observationerna kunde teknisk interaktivitet iakttagas vid båda 
tillfällena, dvs. hos båda pedagogerna. Detta belyses med hjälp av Respondent 2 som vid 
observationstillfället visade att hon börjat nyttja tavlan avseende teknisk interaktivitet. Bilder, text 
användes omväxlande och manipulerades via datorn. Hon försökte även involvera eleverna i arbetet 
med tavlan även om det var i begränsad form. Eleverna ombads komma fram och flytta in vinklar 
på rätt ställe i en tabell, något jag anser är ett tydligt exempel på hur den tekniska interaktiviteten 
också omfattar elevers manipulerande av skärmen. 
 
Teknisk interaktivitet och förmedlande karaktär på undervisningen 
Även om den interaktiva tavlan är ett verktyg som erbjuder teknisk interaktivitet så kan införandet 
av tavlan leda till mindre pedagogisk interaktivitet och en undervisning som kan sägas vara 
förmedlande enligt Smith m.fl. (Higgins m.fl., 2007). Utan att lägga någon värdering på detsamma 
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får Respondent 2 utifrån gjord observation användas som illustration för att läraren i sitt 
användande av tavlan längst fram i klassrummet nyttjar tavlan i en mer traditionell lärandestil som 
jag tolkar det. Eleverna kommunicerade inte med varandra. De ombads som jag tolkar det att 
fokusera på tavlan, dvs. se och lyssna på tavlan alternativt lyssna på pedagogen i hörnet av rummet. 
Kunskap förmedlades av pedagogen och/eller tavlans röster, bilder eller texter. När pedagog och 
elev kommunicerade kännetecknades det av instruktioner som ”din tur” samt ”frågor från 
pedagogen, svar från elev”. 
I utsagorna finns några exempel som visar på en användning av förmedlande, eller i alla fall 
kontrollerande karaktär, vilket exemplifieras med Respondent 6. Respondenten anger att tavlan är 
bra för att ”samla barnen - ger fokus även för dem som har svårt att koncentrera sig”, 
”Whiteboarden är ju inte så dum den heller:)” För nämnda respondent finns det naturligtvis fog för 
andra tolkningar än den nyss gjorda, jag tar här fasta på elevers förväntade fokus på pedagog och 
tavla samt att interaktion mellan individer inte finns beskrivet i utsagorna. 

Pedagogisk interaktivitet 
Den pedagogiska interaktivitet beskrivs utifrån att interaktiviteten bör vara mellan elev-elev såväl 
som elev-lärare, även då teknik ingår i lärmiljön (Higgins m.fl., 2007). Arbetar elever och lärare 
tillsammans med en interaktiv tavla kan detta ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att 
individerna deltar i ett sammanhang där de genom sitt språk och sitt handlande, i interaktion med 
tavlan, ömsesidigt påverkar varandra. Den pedagogiska aktiviteten är svårare att finna på basis av 
enbart utsagor från enkäten. De två observationerna gav utökade möjligheter att få syn på en 
pedagogisk interaktivitet i samband med användande av den interaktiva tavlan. Den ena av 
pedagogerna (R2) visar enligt mig inte fram pedagogiskt interaktivitet såsom den definierats ovan. 
Detta motiverar jag med att arbetspasset kännetecknades av instruktiv kommunikation baserad på 
frågor från pedagogen och svar från elev samt förmedling av kunskap. Likaså var pedagogen 
mestadels placerad vid datorn som stod en bit från tavlan. Jag upplevde det som att eleverna i hög 
grad fokuserade tavlan och inte på pedagogen, speciellt då tavlan medierade kunskap genom 
berättarröst eller bild, det hyschades och anmodades att eleverna skulle titta framåt. (Kommentar: 
Jag vill inte lägga en negativ mening på detta, utan bara beskriva kommunikationsmönstret. Att be 
om tystnad och fokus förekommer i alla sammanhang och kan vara väl motiverat) 

Den andra observationen (R4) uppfattades innehålla hög grad av teknisk interaktivitet i 
klassrummet då elever och lärare kontinuerligt arbetade vid tavlan med simuleringar, bild, text 
m.m. Enligt min tolkning fanns här också en pedagogisk interaktivitet i den mening att interaktivitet 
kunde iakttas mellan elev-lärare, elev-elev även då teknik ingick i lärmiljön. I observationen var 
elever och pedagog samlade vid tavlan även om endast en elev i taget manipulerade tavlan. 
Pedagogen inbjöd till dialog med kamrater ”du får ta hjälp av kompisarna”. Eleven vid tavlan 
manipulerade inte bara själva tavlan utan lämnade beskrivningar, fick motivera. I samband med att 
eleverna arbetade vid tavlan vägledde pedagogen dem vidare. Kamraterna kommenterade. Ur mitt 
perspektiv fokuserades omväxlande tavla, elever och pedagog.  
I ren nyfikenhet söker jag också sätta in tolkningen av pedagogisk interaktivitet i ett sammanhang 
av dialogisk praktik. En dialogisk praktik byggs av att elevers och lärares ord tas till vara i 
lärandeprocessen, tidigare responser inkluderas, utvecklas vidare och bygger på så sätt upp 
gemensam kunskap (Dysthe, 2003). Samspelet i en praktik kan ske både muntligt och skriftligt.  
Läroböcker eller texter som tillhandahålls via datorn kan ses som en av rösterna som samspelar 
(Dysthe, 1996). Som jag ser det så använder respondent 4 tavlan i en anda av dialogisk praktik, 
tidigare responser tas tillvara i kommunikationen elev-lärare både avseende muntlig dialog, men 
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också i tätt samspel med hur texten som byggs på tavlan samspelar med det muntliga (bygga ord av 
vokaler). Texten på tavlan utgör en ”röst” som de andra eleverna uppfattar och kommenterar. 
Däremot uppfattade jag inte att de övriga elevernas röster togs till vara i sammanhanget. 

Om jag dristar mig till en tolkning utifrån enbart utsagorna skulle denna vara att den pedagogiska 
interaktiviteten kan skönjas hos exempelvis respondent 1.  Hon använder tavlan till ”presentation, 
planering, rättning, diskussion i klassrummet”. Blandar” filmer, musik och textdefinitioner. 
Uppgifter presenteras på tavlan för att sedan ge i att elevlösningarna presenteras på tavlan med 
hjälp av dokumentkamera. Utifrån lösningarna diskuterar man i helklass. Utan tvekan kan 
utsagorna tolkas visa fram teknisk interaktivitet inklusive elevers manipulerande av tavlan. En 
möjlig tolkning av pedagogisk interaktivitet grundar sig på att elevernas lösningar visas på tavlan 
och ligger till grund för diskussioner i klassen. Interaktion mellan elever samt elev-lärare anas i 
utsagan. Jag förutsätter här att diskussionen som avses inte innebär kommunikation av typ fråga-
svar utan att inläggen inkluderas i klassrumskommunikationen. I en diskussion kan man möjligen 
förutsätta flera röster tas tillvara för att utvecklas vidare och bygga gemensam kunskap. 

Hur påverkas användningen av den interaktiva 
tavlan  

Det är min förhoppning att läsaren redan fått viss förståelse för vilka påverkansfaktorer som 
respondenterna uppfattat och utifrån tidigare genomförda resonemang skapat en bild av 
sammanhangen kring dessa uppfattningar. Påverkansfaktorerna visar enligt mig fram en variation 
omfattande både lärarens kompetens och värderingar till den praktik där individen verkar. 
Faktorerna berör också själva införandet i sig med kompetensutveckling och stöd som några 
exempel. Utifrån de utsagor som jag tagit del av har jag svårt att peka ut en viss enskild faktor som 
avgör om och hur en respondent använder den interaktiva tavlan. Detta har inte heller varit min 
avsikt med undersökningen då jag utifrån de egna förkunskaperna sett det komplexa i situationen. 
Nyfikenheten har dock gjort att jag sökt mönster och dessa mönster innebär enligt mig att varje 
individ och dess kontext är unikt. Att ha tillgång till tavlan en längre tid innebär inte att tavlan 
används dagligen. Att vara ny på tavlan behöver inte betyda att pedagogen saknar kompetens eller 
uppvisar ett starkt behov av hjälp och stöd för att komma igång. 
Denna fördjupning syftar till att söka ge ökad förståelse kring hur användningen av den interaktiva 
tavlan påverkas utifrån faktorer som lärarens egen inställning och kompetens eller av hur införandet 
av interaktiva tavlor organiserats. 

Ett konstruktivistiskt perspektiv 

I teoriavsnittet berördes Svedbergs modell (2005) för att beskriva kunskapsutveckling som en 
process där individ och omgivning samspelar. Detta sker genom att sätta fokus på individens 
läranderum, dvs. samspelet mellan vad Svedberg benämner personlig referensram, sammanhang, 
utvecklingsagenter (vad som medierar lärandet) samt tid.  
Med hjälp av utsagor som visar respondenters uppfattning och Svedbergs modell resoneras nedan 
kring hur lärarens kompetens och värderingar, den egna praktiken samt satsningens egenskaper 
samspelar och följaktligen kan påverka respondentens användning av interaktiva tavlor.  

Först och främst, finns det i materialet någon respondent vars uppfattningar visar på ett 
fungerande läranderum?  
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För att lärande skall ske och följaktligen också utveckling komma tillstånd stävar vi efter ett 
fungerande läranderum. I detta avseende väljer jag att lyfta fram en av respondenterna (R1). Min 
uppfattning är att individen ser mening i sin sysselsättning då hon uppfattas som mycket 
intresserad, kunnig och komfortabel med tekniken (förtrogenhet med den interaktiva tavlan 8 av 
10), hon ”har god IT-kunskap, innehar en handledarroll samt forskar avseende tavlan, ”läser 
manualer, on-line utbildningar, medlem i användarklubb…” 
Hon arbetar i ett arbetslag med tydliga pedagogiska mål för införandet ”göra Ma/No mer 
tillgängligt” . Utifrån min tolkning utgör tiden en viss brist, men inte så att den stjälper 
lärprocessen för henne. Utvecklingsagenterna upplevs anpassade för hennes behov,även mot 
sammanhanget och praktiken som sådan. (omfattar både utbildning och kontinuerlig 
kompetensutveckling tillsammans med kollegor som egna initiativ nämnda ovan, externa nätverk, 
”ämneskonferenser”)  
Respondenten använder tavlan ”dagligen”, ”i nästan allt hon gör” och utifrån tidigare tolkningar 
pekar användningen på både teknisk och möjligen också pedagogisk interaktivitet.  

Finns utsagor som kan tolkas utifrån att respondentens läranderum inte upplevs fungera?  
När någon av dimensionerna mellan personlig referensram, sammanhang, utvecklingsagenter och 
tid upplevs ha brister leder det till att lärandeprocessen inte längre uppfattas som meningsfull av 
individen. I och med detta minskar möjligheterna för utveckling vilket visar sig i individens egna 
handlingar. Då tiden är en aspekt som finns med för samtliga respondenter i olika former skulle jag 
kunna välja att tolka undersökningsmaterialet som att tiden är den dimension som i huvudsak 
försvårar integreringen av tavlan i klassrummet då respondenterna genom sina utsagor starkt för 
fram att det inte ges tillräckligt med tid att smälta och bearbeta intryck, eller att det behovs mycket 
tid för att kunna använda tavlan mer och på flera sätt.  

Ett komplext samspel  
Eftersom tiden enbart är en av fyra dimensioner i Svedbergsmodell väljer jag att söka flera möjliga 
orsaker till att ett läranderum inte fungerar och därefter se hur tavlan används av dessa 
respondenter. 
Jag exemplifierar med respondent 3. Min uppfattning är att hon ser mening i sin sysselsättning då 
hon uppfattas som intresserad, kunnig och någorlunda komfortabel med tekniken. (”vill gärna 
försöka mer”, önskar på sikt ”planera och genomföra de flesta lektioner med hjälp av tavlan”, 
förtrogenhet med den interaktiva tavlan anges till 4 av 10, hon har god IT-kunskap, har rollen att 
” inspirera andra”) Organisationen har utsett en ”inspiratör” på sikt. Respondenten ser nytta med 
tavlan framöver ”samarbete samt rolig undervisning, ”man kan söka och finna information 
tillsammans”, ”det kan bli en intressantare presentation” R3.  
Den avgörande bristen uppfattas som att utvecklingsagenterna inte är anpassade efter individens 
behov och inte heller är kopplade till arbetsuppgifterna. Detta indikeras av att respondenten i 
utsagorna anger att hon efter genomgången introduktion till tavlan inte fått ytterligare inspiration 
eller kunskapsutbyte: ”behöver mer input”, ”endast gått introduktionskurs”, ”har ej möjlighet till 
planerat erfarenhetsutbyte”R3 
Respondenten använder tavlan 1 gång/vecka till att ”presentera från Internet och visa film” vilket 
indikerar teknisk interaktivitet av ganska enkel natur, av förmedlande karaktär. (elevers 
manipulerande saknas)  

I ett försök att jämföra respondent 3 med andra respondenter som indikerat låg nyttjandegrad av den 
interaktiva tavlan (< 1 gång/vecka) har jag sett både likheter och olikheter. Respondent 6 visar fram 
likhet avseende hur tavlan används på ett sätt som påminner om respondent 3. Respondent 6 
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använder tavlan till att ”söka bilder, tittar på Lilla löpsedeln, glosförhör, interaktiv spel” R6, dvs. 
uppvisar teknisk interaktivitet med viss betoning på förmedling ”samla barnen – ger fokus”R6 
Båda respondenternas utvecklingsagenter definieras utifrån att de genomgått 
introduktionsutbildningar och att det därefter planerats för erfarenhetsutbyte men att detta utbyte 
inte blivit av (”löst prat om att vi som har tavlan i klassrummet ska ses och utbyta idéer” R6).  

Det som skiljer dessa pedagoger åt är utifrån min tolkning att R6 vill utveckla arbetet men har svårt 
att motivera sig. Hon ser inte hur tavlan skall användas på ett meningsfullt sätt. (Det svåraste har 
varit att ”göra meningsfulla övningar…”,”Whiteboarden är ju inte så dum den heller, tavlorna ”kan 
vara ett bra komplement till undervisningen men det är ju inte något universalinstrument!” R6)  
Utifrån beskrivningen av respondent 6 ovan indikerar hon både intresse och viss distans. Jag tolkar 
här ett behov av tydligare koppling till pedagogiken för att se mening med tekniken, hon hyser ”en 
förhoppning om att använda tavlan mer framöver” men att det ”krävs intresse och tid” från hennes 
sida för att detta skall bli av. Utvecklingsagenterna stöder inte hennes behov och är inte heller 
tydligt kopplade till den verksamhet som respondenten verkar i. 
 

Kan vi utgå från att alla individer har likvärdiga 
förväntningar på utvecklingsagenterna? 
I respondenternas utsagor finns flera exempel på att det finns ett stort behov av handledning, man är 
försiktig med att pröva på tavlans erbjudanden och man behöver förstå nyttan med att införliva 
tavlan i den egna pedagogiska för att komma vidare. En av dem som kan tjäna som exempel är 
respondent 6 som nämnts ovan. Johnston & McCormack (1996) har utifrån sina studier funnit att 
många pedagoger ofta har ett annat uttalat behov av stöd än vad skolans visionärer har. Den stora 
majoriteten av lärare karakteriseras av att de inte tar lika stora risker, de fokuserar pedagogiska 
utgångspunkter, är konservativa - vill ha bevis på nytta samt visar fram ett större supportberoende 
(Johnston & McCormack, 1996). Detta till skillnad från skolans visionärer, s.k. ”Early adapters”, 
vilka drivs av eget intresse, ofta har god teknisk kompetens och tilltro till sin egen förmåga samt är 
vana att nätverka tvärs över discipliner och organisatoriska enheter. I detta undersökningsmaterial 
finns utsagor som visar fram egenskaper som stämmer bättre in på visionärens behov än på den 
stora majoriteten av pedagogers behov. Respondent 1 och Respondent 4 visar att själva aktivt söker 
kunskap, prövar och kommunicerar utanför det egna arbetslaget och skolan, de är drivande i 
satsningen på interaktiva tavlor samt har god teknisk kompetens sedan tidigare. Båda dessa 
respondenter kännetecknas av att använda tavlan ofta, deras användning av tavlan omfattar även 
pedagogisk interaktivitet som jag uppfattar det.  
Att försöka generalisera och kategorisera pedagogerna utifrån early adapters och mainstream 
majority innebär enligt mig inte att man får bortse från de individuella behoven. Däremot kan 
kategorierna väcka tankar om planering av kompetensutveckling för nya teknologiska satsningar på 
skolorna. Vem designar och planerar utvecklingsagenterna på skolan och för vem eller vilka 
anpassas dessa? Utvecklingsagenterna behöver anpassas efter olika individers erfarenheter och 
pedagogiska praktik för att utvecklingsprojekten skall lyckas på sikt. 
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Diskussion 

Syftet med undersökningen har varit att utifrån pedagogernas erfarenheter undersöka vilka faktorer 
som bidrar till alternativt hindrar att interaktiva tavlor används utifrån sin interaktiva potential i 
klassrummet - vilka påverkansfaktorer kan urskiljas för införande och användande av interaktiva 
tavlor i klassrummet? Undersökningen belyser också vilka motiv som legat till grund för satsningen 
på interaktiva tavlor och hur denna satsning varit organiserad, hur användningen av den interaktiva 
tavlan ser ut i relation till erbjudandet om interaktivitet och slutligen hur användningen av den 
interaktiva tavlan påverkas av lärarens inställning och kompetens, den egna verksamheten samt 
utifrån egenskaper hos införandet i sig. Nedan följer en diskussion utifrån den analys som gjorts. 
Metoddiskussionen har i huvudsak förts i samband med metodbeskrivningen men jag har också 
tagit mig friheten att i något avseende beröra processen även här.  
Det är min uppfattning att undersökningen kommenterat och på olika sätt belyst syfte och 
frågeställningar. Undersökningen har visat på faktorer och motiv likväl som hur dessa samspelar i 
ett komplext sammanhang. Detta har skett utifrån utgångspunkten att inte söka beskriva en generell 
sanning utan belysa och tolka respondenternas uppfattningar avseende frågeställningarna som de 
upplevs och beskrivs vid det tillfälle då enkäten besvaras.  

Faktorer och motiv  

Undersökningen visar enligt mig fram en variation avseende de faktorer som påverkar införande 
och användande av interaktiva tavlor som kan relateras till både pedagogens kompetens och 
värderingar som till den praktik där pedagogen verkar. Faktorerna berör också själva satsningen på 
interaktiva tavlor i sig med de egenskaper som kännetecknar dess upplägg. 
Jag har kommit fram till att undersökningen visar att respondenterna finner det viktigt att 
organisationen möjliggör att pedagogerna själva får öva vid tavlan, att de får stöd, hjälp och 
inspiration samt ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. Respondenterna upplever 
generellt att tiden inte räcker till och många ser också att tillgänglighet och resursfördelning bidrar 
till att integreringen av de interaktiva tavlorna försvåras. Jag uppfattar det som att dessa parametrar 
inte upplevs vara tillgodosedda i verksamhetspraktiken. Undersökning visar att de medverkande 
skolorna alla har haft intentionen att stödja sina pedagoger med handledning och träffar för 
erfarenhetsutbyte, flera skolor har även tilldelat resurser för detsamma. Däremot tolkar jag 
utsagorna som att denna strävan inte alltid omsatts i praktiken. Dagens skolor brottas med minskade 
ekonomiska resurser vilket troligen avspeglar sig i att balansen mellan det vardagliga arbetet och 
utvecklingsuppgifterna förskjuts till fördel för det löpande driftarbetet. Detta försvårar det 
långsiktiga utvecklingsarbetet på skolan och indirekt påverkas verksamhetens livskraft på sikt. 
Skolledningen behöver inse att förändring inte bara får ta tid utan att den skall ta tid. Även om 
skolorna rustat för att möjliggöra stöd och handledning visar utsagorna på att orsakerna till att 
stödet inte fungerar även kan bero på avsaknad av intresse och motivation hos kollegorna. Drivande 
aktörer söker motivera sina kollegor att ta sig tid till det nya, andra aktörer prioriterar annorlunda 
utifrån sin arbetssituation eller sitt intresse. Som jag tolkar respondenternas utsagor indikerar dessa 
att flera av de skolor som medverkat inte tillräckligt förankrat syfte, målsättning och satsningens 
upplägg alternativt är dessa otillräckligt definierade. Flera utsagor tyder på att beslutet om 
införandet av interaktiva tavlor fattats över huvudet på respondenterna. Respondenterna skriver 
själva att om integrationen av tavlor skall ges goda förutsättningar att lyckas i en organisation så 
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rekommenderar de att man på olika sätt söker arbeta för att få pedagogerna med på tåget, att känna 
delaktighet och ägarskap i processen. Här framstår det som viktigt att skapa tillfällen för samtal där 
pedagogerna tillsammans ges tillfälle att tolka och skapa mening utifrån de målsättningar som 
finns. 
Undersökningen visar att det är viktigt att lärare får hjälp att förstå vad tavlorna egentligen skall 
användas till. På de skolor där de interaktiva tavlorna funnits en längre tid framkommer att det 
funnits en osäkerhet bland pedagogerna under införandeprocessen. Respondenter som arbetar på 
skolor som nyligen införskaffat tavlor speglar i flera fall en osäkerhet inför den nya teknologin. I 
materialet syns både vilsenhet som kommer av fel ställda förväntningar som vilsenhet som kan 
kopplas till okunskap om vad man egentligen skall ha tavlan till. Larsson(2002) menar att 
skolutveckling kan ta sig utryck i att teknologi förs in i verksamheten med förhoppningen att 
berörda förändrar sitt sätt att tänka om lärande och undervisning. Undersökningen visar enligt mig 
att det inte är helt enkelt för pedagoger att införliva tavlorna i sin undervisning. Tillgång till tavla 
samt formell utbildning räcker inte för att pedagogerna skall förändra sitt sätt att handla, det behövs 
inspiration samt samtal som skapar mening i det som sker. Jag anser att undersökningen styrker 
detta utifrån det behov av kompetensutveckling, företrädesvis i samspel med kollegor, som 
framkommit. 
Undersökningen visar att osäkerhet kring användandet av tavlan kan ta sig utryck som lägre 
motivation och avsaknad av mening. Materialet tolkas som att det är relativt enkelt att komma 
igång med tavlan avseende enkla funktioner som skriva eller presentera bilder, text eller film från 
Internet (att liknas vid filmduk och skrivtavla), men därifrån krävs motivation, tid och ork för att 
komma till vad pedagogerna själva bedömer som ett ”bra nyttjande”. Med andra ord att nyttja 
tavlan i undervisningen utifrån dess potential. Några respondenter har också lyft fram att 
kompetensutvecklingen bör kopplas till pedagogiska aktiviteter för att ge mening åt teknologin. 
Denna faktor var dock inte så framträdanden som jag förväntat mig med anledning av att 
litteraturen visar upp en medvetenhet om att kopplingar till pedagogisk praktik skulle vara en 
framgångsfaktor för införandet. Likaså ges intryck av att dagens IKT-satsningar i allt högre grad 
fokuserar den pedagogiska användningen och inte tekniken i sig. Att koppla tavlans erbjudande till 
den pedagogiska praktiken framstår i ljuset av ovanstående resonemang om osäkerhet, vilsenhet 
och avsaknad av mening som viktigt för lyckad integration.  

Professional development is ’not simply about ”attending courses” or ”receiving training”, but 

something much more complex and proactive, with a clear emphasis on addressing not just how to 

do it, but on ”why” it should be done´. Tearle (Karagiorgi & Charalambous, 2006, s. 407) 

Utifrån min tolkning har respondenternas skolor valt att satsa på interaktiva tavlor utifrån 
arbetslivsaspekter och/eller demokratiaspekter snarare än inlärningsaspekter. Det finns i dag en 
förväntan på att skolan skall förbereda eleverna för den kultur och arbetsklimat som väntar på 
eleverna efter skolan. Undersökningen visar att de flesta respondenterna uppfattat att de drivande 
faktorerna för satsningens införande varit konkurrens om elever eller vikten av att hänga med i den 
digitala utvecklingen antingen formulerat som att hänga med utvecklingen i samhället och/eller från 
utgångspunkten att pedagogerna önskar ökad digital kompetens. Organisationen kan sägas anpassa 
sig till omgivningens behov och krav. Undersökningen visar också att lärarna känner av trycket av 
att utveckla sin lärarroll till att bli mer moderna avseende digital kompetens. Med tanke på hur 
starkt respondenterna betonar motiv som pedagogers önskan om ökad digital kompetens och ”att 
hänga med i utvecklingen” samtidigt som hänvisningar till styrdokument för skolan helt saknas 
finner jag det lämpligt att här återknyta till Alexanderssons (2001) ord om att IKT kan ses som en 
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fråga om demokrati och jämställdhet. Om integreringen av IKT i skolan baseras enbart på lärares 
nyfikenhet är risken stor att skolorna ger eleverna olika förutsättningar för att nå målen eller för att 
kunna deltaga och kommunicera i samhället av idag.  
I undersökningen saknas indikationer för att det förelegat tydliga pedagogiska motiv för införandet 
av interaktiva tavlor. Detta kan möjligtvis ha påverkat hur skolorna valt att organisera införande och 
kompetensutveckling. Kompetensutvecklingens upplägg blir troligen annorlunda om den tar sin 
utgångspunkt i utvecklingsbehov som t.ex. öka elevers delaktighet eller som någon respondent 
skrivit, visualisera matematiska begrepp för eleverna, då det ger fokus på ”varför” innan man 
diskuterar hur det skall gå till. Ett upplägg som utgår från pedagogiska mål, vilka diskuteras 
tillsammans med kollegorna ger skolan större förutsättningar att även få med de pedagoger som inte 
drivs av ett starkt teknikkunnande och intresse i sig. Utifrån tidigare forskning framkommer att 
majoriteten av pedagoger vill fokusera på pedagogiska utgångspunkter, de är konservativa - vill ha 
bevis på nytta samt visar fram ett större supportberoende. Faktorer som man behöver ta hänsyn till 
för att skapa förutsättningar för ett införande som gäller hela organisationen. Jag har tidigare nämnt 
att några respondenter visat på behov av pedagogiska diskussioner för att lyckas integrera tavlan i 
sin undervisning på ett bra sätt. Att inte flera lyft frågan skulle kunna indikera att respondenterna i 
hög grad tillhör de mer drivande visionärerna på skolorna. Urvalet kan möjligen sägas vara atypiskt 
då skolorna själva har förmedlat kontakten med respondenterna vilket omedvetet kan ha gjort att de 
valt de pedagoger som också visat mest intresse för tavlorna. Sex av de åtta respondenterna har 
angivit att de tilldelats en förtroenderoll som relaterar till satsningen på interaktiva tavlor vilket kan 
stärka denna bild. För undersökningens resultat menar jag dock att det inte är av någon större 
betydelse då syftet är att ge en bild av berörda pedagogers uppfattning av sin situation vid ett givet 
tillfälle och inte en sann bild av hur lärarkåren generellt uppfattar satsningar på interaktiva tavlor. 

Användande kontra interaktivitet 

Interaktiviteten utgör en allt viktigare del av lektionerna i dagens och framtidens skola vilket bl.a. 
belyses av Myndigheten för skolutveckling(2007). Det finns en förväntan på att investeringar 
gjorda i interaktiva tavlor indirekt också skall ge mervärde i pedagogernas lärandemiljöer i form av 
interaktiv pedagogik. För att IT skall ge ökad effekt på lärandet behöver lärare få insikt i att 
interaktiviteten kräver nya sätt att angripa pedagogik och planering av lektioner. I den mån de 
värderingar och erbjudanden som följer med tavlan inte stämmer överens med pedagogens 
intentioner blir det svårare för pedagogen att skapa mening i arbetet med att införliva tavlan i 
klassrummet. Den interaktiva tavlan ses av några respondenter som åtskild från undervisningen. De 
betonar att tavlan kompletterar undervisningen, man måste ha vanlig undervisning också. Tavlan 
har ännu inte fått någon naturlig roll i respondenternas vardag.  
De flesta utsagor visar på ett användande som innehåller enklare teknisk interaktivitet, ibland 
förknippade med förmedlande inslag. Kanske beror detta på okunskap hur verktyget kan införlivas i 
den egna undervisningen, kanske har dessa respondenter inte samma visioner på lärande och 
kunskap som de indirekta visioner som följer med tavlan. I ett sociokulturellt perspektiv är 
artefakter (dator, interaktiv tavla, språk) centrala eftersom de utgör en viktig del av vår kultur och 
eftersom de förändrar vår relation till omvärlden (Säljö & Linderoth, 2002). Som jag ser det så 
måste då de redskap som ges värde i samhället i stort också få status som naturliga verktyg för 
lärande och kommunikation i skolan.   

I utsagorna finns hos samtliga respondenter exempel på att den interaktiva tavlan nyttjas till teknisk 
interaktivitet som presentationer med text, ljud och bild/video i olika omfattning. Flera 
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respondenter använder tavlan i huvudsak till enkla funktioner som skriva eller presentera något från 
Internet (dvs. sådant som mycket väl kan göras utan tillgång till en interaktiv tavla och kanske 
redan tidigare ingick i klassrumspraktiken). Det framgår att tavlan uppfattas ge fokus i 
klassrummet, den kan ses av alla och inspirera. Undersökningen visar enligt mig att den tekniska 
interaktiviteten finns väl representerad hos respondenterna. Några respondenter har utvidgat 
interaktiviteten till att inkludera elevers manipulerande av tavlan, eleverna får komma fram och 
skriva, visa upp lösningar eller manipulera bilder. Undersökningen kan i flera fall uppvisa en 
klassrumspraktik av förmedlande karaktär, en svarta-tavlan pedagogik där fokus är på vad lärare 
eller tavla förmedlar och där kommunikationen kännetecknas av beskrivningar, instruktioner och 
fråga-svar. Det är viktigt att den interaktiva tavlan ses som ett lärandets verktyg och inte ett verktyg 
som tillåts styra undervisningen. Endast några få respondenter beskriver eller uppvisar en 
klassrumspraktik som även kan tolkas innehålla interaktivitet mellan elev-elev såväl som elev-
lärare i undervisningssituationer där den interaktiva tavlan är en del i lärandemiljön. I dessa fall 
anas drag av sociokulturella intentioner avseende lärande och kunskap vilket kan ses som att 
respondenten eftersträvar att individerna ges möjlighet att delta i ett sammanhang där de genom sitt 
språk och sitt handlande, i interaktion med tavlan, ömsesidigt påverkar varandra och skapar mening 
tillsammans. 

Hur påverkas användandet av tavlan utifrån lärarens, organisationens 

samt satsningens egenskaper? 

I utsagorna visar pedagogerna att de har olika behov och förutsättningar utifrån det sammanhang 
där de verkar. Jag anser att det av undersökningens resultat framgår att det inte går att peka ut en 
separat faktor och säga att den ensam försvårat införandet av den interaktiva tavlan i verksamheten. 
Inte heller kan en ensam faktor anses vara avgörande för i vilken grad de interaktiva tavlorna 
används utifrån sin interaktiva potential i klassrummet. Skulle frågorna ställas om i skrivande stund 
kan förhållandena i den egna praktiken ha ändrats kanske genom ett utökat erfarenhetsutbyte eller 
ändrade prioriteringar i organisationen. Detta skulle troligtvis ge att respondenten har andra 
upplevelser om sin situation vilket gör att de faktorer som lyfts fram kan se annorlunda ut än 
tidigare. 
För att en verksamhet skall utvecklas så måste lärande komma tillstånd, det är i individernas 
handlingar vi ser om utveckling skett. I denna undersökning avser lärande och utveckling hur 
pedagogerna handlar i klassrumspraktiken och mer specifikt dess möjligheter att nyttja den 
interaktiva tavlan utifrån ett interaktivt perspektiv. Svedberg (2005) beskriver utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv hur kunskap utvecklas i samspel mellan individ och omgivning. Jag 
anser att denna modell visar hur komplext samspelet mellan olika faktorer kan vara vilket också 
undersökningen visat fram. En dimension har i denna undersökning ständigt varit närvarande, det är 
tiden i sig, tid för reflektion och dialog i lärprocessen eller snarare bristen på detsamma. Men det 
framkommer även att för att på bästa sätt möjliggöra utveckling behöver individen se mening i sin 
sysselsättning, utvecklingsagenterna behöver vara anpassade för respektive individs förutsättningar 
och kompetensutvecklingen skall vara relaterad till uppdrag och praktik. När hänsyn tas till dessa 
parametrar finns goda förutsättningar för att individen handlar på ett sätt som ger tavlan merväde i 
undervisningen. Detta kan yttra sig som en ökad grad av teknisk interaktivitet i undervisningen. 
Den interaktiva tavlan kan också få en naturlig roll i undervisningssituationen, där elever och lärare 
samspelar inte bara med tavlan utan också med varandra. När lärandet brister ger det konsekvenser 
i hur individen handlar vilket yttrar sig i att respondenter inte känner sig förtrogna med tavlan eller 
att de helt enkelt inte förstår vad de skall använda den till då den inte upplevs som meningsfull i 
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arbetet. Tavlan ses som väsensskild från undervisningen och används ofta till sådant som man inte 
behöver en interaktiv tavla för att utföra, som att visa program från nätet eller att skriva. 
Undersökningen visar på att för att den interaktiva tavlan skall användas utifrån sitt erbjudande om 
interaktivitet så behöver en organisation i sin införandeprocess kontinuerligt ta hänsyn till 
tidsaspekten, men även till personliga referensramar, sammanhang och utvecklingsagenter. 
De yttre faktorerna har i denna undersökning visat sig vara avgörande för att man valt att satsa på 
tavlorna, nu är det de olika aktörerna i organisationen som avgör om de interaktiva tavlorna 
integreras på ett naturligt och meningsfullt sätt i praktiken.  

Några avslutande ord 

Då undersökningen fokuserat faktorer som påverkar införande och användning av interaktiva tavlor 
och inte den pedagogiska nyttan med detsamma, är det möjligt att läsaren får intrycket att det 
saknas positiva bilder av verktyget. Jag hoppas att det finns förståelse för att nyttan inte har varit i 
fokus för denna undersökning utan snarare vilka hinder och förutsättningar som respondenterna 
identifierat vid integreringen av det nya verktyg som en interaktiv tavla innebär. Själv är jag 
övertygad om tavlans potential, men jag anser också att jag som pedagog ständigt måste värdera de 
metoder och verktyg som används. Det är viktigt att både vara medveten om vad tavlan tillför i en 
viss undervisningssituation som vad den inte tillför.  
Jag har funnit att den diskussion som förts inom undersökningens ramar i många fall är applicerbar 
på olika typer av satsningar på teknologi i skolan, inte bara satsningar som rör interaktiva tavlor. På 
samma sätt ser jag att undersökningen lyfter fram faktorer som har beröringspunkter med 
skolutveckling rent generellt. För att lyckas förändra och utveckla undervisningspraktiken behöver 
organisationen ta hänsyn till tid, personliga referensramar, sammanhang och utvecklingsagenter 
oavsett om förändringen avser teknologi eller inte. Att skapa mening, ägarskap, delaktighet och 
trygghet då nya metoder skall anammas i den pedagogiska praktiken är en utmaning för all 
skolutveckling. Det beskrivna behovet av en kontinuerlig kompetensutveckling som erbjuder 
erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans med kollegor kan enligt mig gälla som en generell 
förutsättning för att utveckling skall ske hos individ såväl som organisation.  

Förslag till vidare forskning 

Då denna undersökning varit begränsad till en kort tidsperiod och begränsade resurser anser jag att 
jag bara snuddat vid ytan av en mängd intressanta områden trots vissa djupdykningar. Det område 
som jag ser skulle vara intressant att gå vidare med är användandet av den interaktiva tavlan i 
förhållande till hur lärare ser på lärande och kunskapsskapande. I ett vidare perspektiv är det 
intressant att följa lärares förhållningssätt till IKT och det digitala samhället, i relation till deras syn 
på lärande och kunskapsskapande. Mitt material har endast tangerat lärarens klassrumspraktik och 
dess integration med den interaktiva tavlan i relation till sociokulturell teori och det dialogiska 
klassrummet. Jag lämnar här ämnet med en stark känsla av att vilja veta mer. En sådan forskning 
skulle förslagsvis baseras på en fallstudie där observationer av lärare i klassrumssituationer utgör 
grunden för insamling av data kompletterat med djupintervjuer som belyser värderingar och 
visioner för lärande och kunskap. 

”Det är också uppenbart att IKT är en utmaning för skola och utbildning, vad gäller såväl form 

som innehåll i lärande. Kanske kan man påstå att det är den största utmaningen mot skolans sätt 

att organisera lärande sedan boktryckarkonsten uppfanns” R. Säljö (Säljö m.fl., 2002, s. 22)  
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Bilagor 

Följebrev 

 
----- Original Message -----  

From:    

To:  

Sent: April  2009  

Subject: Inför medverkan i enkätundersökning om " Möjligheter och hinder vid införande och användning av 

interaktiva tavlor" 

 

Hej. 

Jag heter Helene Bragsjö och är lärarstudent på Stockholms universitet. Jag skriver för närvarande på mitt 

examensarbete där jag i min undersökning söker lyfta fram såväl upplevda hinder som framgångsfaktorer vid 

införande av interaktiva tavlor i undervisningen. Undersökningen baseras till största delen på pedagogernas 

egna erfarenheter av införande och användande av interaktiva tavlor i verksamheten. För att samla in dessa 

erfarenheter har jag valt att använda mig av en elektronisk enkät vars länk jag bifogar nedan. 

Underlaget baseras på frågor till pedagoger som i någon grad använder interaktiva tavlor i sin undervisning. 

Jag har medvetet valt att utgå från ett ganska ringa antal pedagoger varför ditt bidrag och således dina 

erfarenheter är av mycket stort värde för undersökningens resultat.  

 

Enkätundersökningen är anonym och svaren behandlas konfidentiellt. Endast ett antal utvalda pedagoger 

kommer att kunna svara på enkäten varför jag tilldelar dig ett unikt inloggningsnummer så att du får tillgång 

till webbenkäten. Enskilda människor skall ej gå att identifiera i mitt material och underlaget kommer endast 

att användas i vetenskapligt syfte. Rapporten kommer efter färdigställandet att göras tillgänglig för samtliga 

deltagande skolor. 

 

Jag skulle uppskatta om du tog dig tid att öppna nedanstående webbadress i din webbläsare och besvara 

frågorna. 

-       http://www2.upc.su.se/eval/pub/79468/default.asp  

-       ange ditt unika verifieringsnummer för tillgång till enkät, i ditt fall: 30 

 

Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att när som helst ringa eller maila mig. En sak som skiljer 

en intervju från en enkätundersökning är det faktum att jag som ”intervjuare” inte finns med för att förtydliga 

frågor som upplevs som otydliga av dig. Skulle så vara fallet kan du alltid kontakta mig eller om du så vill, 

själv skriva i hur du valt att tolka frågan i samband med att du svarar. 

 

Helene Bragsjö, xxmailxx@student.su.se, xxtelefonnrxx 

Jag tackar på förhand för din medverkan och ber samtidigt om ett snabbt svar på enkäten. 

/ Helene 
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Enkät  
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Tematisk översikt 

Bilagan Tematisk översikt presenterar utdrag ur utsagor och observationsanteckningar 
sammanställda i teman som korresponderar mot undersökningens syfte och frågeställningar.  

Faktorer som påverkar införande och användande av interaktiva tavlor 

i klassrummet? 

Framgångsfaktorer 
En första analys av respondenternas utsagor har här sammanställts för att visa på framgångsfaktorer 
utifrån respondenternas uppfattningar. 

Skola/R Utdrag från utsagor per respondent 

A / Resp 7 Viktigt att eleverna blir förtrogna med tavlan som tekniskt hjälpmedel  

Satsa på tavlor i alla klassrum så att pedagogerna kan lära och utbyta erfarenheter av varandra. Kurser i början på 

satsningen Tid och tillgång till tavla för planering  

Mer tid för arbete av karaktären arbeta tillsammans med konkreta pedagogiska aktiviteter (ex: utformade ett program att 

träna elevernas fonologiska förmåga.) 

A / Resp 5 Köp och satsa på tavlor till alla klassrum samtidigt! På så sätt kan pedagogerna stötta varandra med arbetet med tavlorna 

Arbeta tillsammans med kollega 

Tillgång till praktiska exempel och möjlighet att själv få pröva och testa. Teknisk support. 

Tid för att utveckla kompetens, och för planering 

A / Resp 8 Det är viktigt att medarbetarna är med på tåget. (Vi förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början). Man 

behöver få fördelarna och möjligheterna visade för sig av vana användare 

Se till att ha whiteboard kvar som ett komplement. För oss försvann den och man kände sig bakbunden i början. Ibland 

fungerar inte tekniken och då vill man ha en annan utväg.  

För att lära sig nya saker samt för att dela med sig så behöver lärarna få tid under arbetstid. Lärare är ganska pressade 

och hinner inte mycket mer än det vardagliga arbetet.  

Tillgång till praktiska exempel, eget prövande och testande, samt pedagogiska diskussioner 

”Ska man lära sig ett helt nytt sätt att arbeta samt ny teknik måste man träna och träna, gärna med handledning” 

Undervisning utifrån i början och sedan ges chans att testa i anslutning till det . Små grupper där man hjälper varandra. 

L / Resp 4 Besök andra skolor som redan har tavlor. 

Arbeta tillsammans med kollega, få chansen till eget prövande och testande 

Pedagogiska diskussioner 

”Ju mer man använder tavlan ju mer känner man behoven” 

L / Resp 6 Avsätta tid för att lära sig tavlan, tid att tillsammans med kollegor testa och prova  

”tid och intresse” krävs för att använda tavlan mer,  

Tillgång till praktiska exempel, handledning samt delta i pedagogiska diskussioner 

L / Resp 2 Utbildning av extern leverantör, 

Ha tillgång till praktiska exempel, lektionsförslag från nätet, möjlighet att pröva och testa 

Handledning, Mer tid 
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K / Resp 3 Tillgång till praktiska exempel, lektionsförslag från nätet samt få möjlighet att pröva och testa 

Arbeta tillsammans med kollega - ”få möjlighet till att sitta och spåna ihop kring lektionsplaneringar är oerhört 

utvecklande, till detta krävs mycket tid, åtminstone i början” Viktigt med samarbete mellan kollegor" 

Z / Resp 1 Sätta rätt förväntningar i början Be flera leverantörer att komma och visa sina tavlor. Få med alla lärare i processen Ha 

en eller flera personer i skolan som arbetar som handledare Mycket datatekniker tid 

Tillgång till praktiska exempel, lektionsförslag från nätet, eget prövande och testande samt pedagogiska diskussioner: 

Arbeta tillsammans med kollegor: Ge personalen möjlighet att arbeta i ämnes grupper för att tillverka material och 

inspirera varandra, ”tycker att det mest utvecklande är att se hur andra använder tavlan på ett didaktiskt sätt och att 

arbeta tillsammans med andra ämneslärare för att diskutera och presentera det material vi gjort och använt”. För att 

hänga med: ” tekniken utvecklas hela tiden och det dyker upp nya program och sätt att kommunicera på nätet 

 

Hindrande faktorer   
En första analys av respondenternas utsagor ger följande sammanställning i syfte att visa vad 
respondenterna uppfattar som hindrande faktorer. 

Skola/R Utdrag från utsagor per respondent 

A / Resp 7 Hade ingen tavla på plats i klassrummet i samband med utbildningen 

Att komma ihåg att starta upp den i tid så jag lätt  kan använda den när jag kommer till det momentet i lektionen "IT i 

kommunen måste ordna så att Internet går lite snabbare att jobba med”  ”Osäkerhet tekniska funktioner - det går lite 

fortare utan tavlan är med den”  

”Den tid jag har till planering är inte vid tavlan” - Klassen är i klassrummet med andra vuxna medan hon och kollegan 

sitter tillsammans och planerar 

A / Resp 5 känner viss ren frustration över att tiden inte räcker till 

den stora ”mängden administrativa uppgifter som läggs på oss hela tiden”. 

A / Resp 8 ”kan inte alla finesser och program”  

Tid + utbildning " i början spar man ingen tid med interaktiva tavlan”, ”det tar ett tag innan man klarar det enklaste”. 

Tekniken strular  

”Mer tid behövs för erfarenhetsutbyte och kontinuerlig utbildning”. Hon har för lite tid att utveckla sin kompetens. ”Det 

är ju i skolan man vill öva mer tid behövs för detta och kontinuerlig utbildning”. 

”Vi förstod inte riktigt vad vi skulle ha tekniken till i början. Man behöver få fördelarna och möjligheterna visade för sig 

av vana användare”.  ”En del stretade emot”. 

L / Resp 4 Satsningen ”kräver tid och får ta tid” För detta krävs att hon ”avsätter mer tid till att lära sig använda tavlan på ett bra 

sätt”  

Minskande resurser kan leda till att ”man får mindre tid att arbeta med utveckling av arbetet”. Tiden för 

kompetensutveckling vid tavlan är ”tight”. När hon ombeds förtydliga sitt svar anger hon att hon ”Idag prioriteras betyg 

och bedömning. Kan inte pressa lärarna mer, det måste komma från dem själva”. 

L / Resp 6 Tidsbristen gör att jag inte sätter mig in i alla finesser tyvärr  

Finner det svårt att göra meningsfulla övningar  ”tid och intresse” 

L / Resp 2 datorer med programvara finns ej tillgängliga (i tillräckligt grad) – för att kunna öva 

skolans lärare har inte fått ”programmet installerat hemma så att de kan pröva och göra lektionsförslag hemma” 
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K / Resp 3 Först och främst ekonomin  

För att det skall gå smidigt att börja arbeta med tavlorna så måste organisationen ta hänsyn till att ”man behöver tid och 

inspiration och detta kontinuerligt”. Det krävs mycket tid till att pröva själv och att spåna tillsammans, åtminstone för att 

komma igång 

Z / Resp 1 Att lära sig tavlan kräver mycket tid och fysisk och psykisk ansträngning.  

 

Organisationens satsning på interaktiva tavlor – motiv och 
process  
En första analys av respondenternas utsagor har givit följande sammanställning av motiv som legat 
till grund för införandet.  

Skola /R Utdrag från utsagor per respondent 

A / Resp 7 Konkurrens om elever - ”skolan var tidigt ute i kommunen med tavlor i alla klasser” ”Vi i styrelsen tog beslut om 

införande efter att ha sett tavlorna på en annan skola i en närbelägen kommun” 

A / Resp 5 Pedagogers önskan om ökad digital kompetens, Ledningens direktiv 

Syfte: höja kvaliteten på skolans undervisning: 

A / Resp 8 Pedagogers önskan om ökad digital kompetens, Konkurrens om elever, Identifierade utbildningsbehov (elever med 

särskilda behov, nå fler, aktivera fler sinnen, undervisningen mer stimulerande och elevaktiv, underlätta arbetsbördan på 

sikt), ”Det är en utveckling vi ville ta oss an”, Ledningens direktiv 

Syfte: Att få ett pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden 

L / Resp 4 Pedagogers önskan om digital kompetens 

Syfte: ”att hänga med i utvecklingen och att ge eleverna en bra inlärningsmiljö” 

L / Resp 6 Pedagogers önskan om digital kompetens, Ledningens direktiv 

L / Resp 2 saknas kännedom om  

K / Resp 3 
Pedagogers önskan om ökad digital kompetens, Identifierade utvecklingsbehov i egna verksamheten (följa med 

utvecklingen i samhället, intressantare presentationer, söka och finna information tillsammans), ”Utveckling! Vi i 

skolans värld måste gå, helst före, med utvecklingen”, Ledningens direktiv  

Z / Resp 1 Ledningens direktiv 

 

Följande sammanställning visar utdrag från utsagorna som beskriver respondenternas uppfattning 
om hur införandet organiserats och planerats. 

Skola/R Utdrag från utsagor  per respondent    

A / Resp 7 Ledningen stöttar, delaktig genom styrelsearbetet, plan för utbildning, möjlighet till erfarenhetsutbyte en gång /vecka, 

ibland ges chans att lär a av andra lärare, och praktiskt öva 

A / Resp 5 Ledningen stöttar, identifierat syfte på organisationsnivå ”att höja kvaliteten på skolans undervisning” delaktig- fick 

själv välja att vara med i satsningen och är ansvarig för programmet, organisationen utsett ansvarig - licensierad, ges 

möjlighet att erfarenhetsutbyte. Ledningens direktiv. Viktigt att vid ny satsning satsa på tavlor till alla klassrum 

samtidigt – ger att pedagogerna kan stötta varandra  
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A / Resp 8 Ledningen stöttar, identifierat syfte på organisationsnivå ”pedagogiskt hjälpmedel som ligger i tiden”, Ledningens 

direktiv. delaktig – fått ge synpunkter ”det är en utveckling vi ville ta oss an”, visar indirekt att det finns en plan att 

certifiera arbetslaget, möjlighet att utbyta erfarenheter ”ibland” 

L / Resp 4 Ledningen stöttar, identifierat syfte på organisationsnivå ”ett sätt att hänga med i utvecklingen och ge eleverna en bra 

lärandemiljö”, delaktig – i beslutet, organisationen utsett dataansvarig samt sammankallande för erfarenhetsutbyte på 

skolan, fått avsatt tid för dataansvar generellt, plan finns avseende erfarenhetsutbyte (ej startat ännu) Viktigt att besöka 

andra skolor som har tavlor i samband med satsningen. 

L / Resp 6 Ledningen stöttar, delaktig, medveten om att det kan komma träffar för erfarenhetsutbyte. Ledningens direktiv. Viktigt 

att organisationen inser att man måste avsätta tid för att lära sig tavlan 

L / Resp 2 ej kännedom  

K / Resp 3 Ledningen stöttar, delaktig, ej möjlighet till planerat erfarenhetsutbyte (kan sätta sig om tid och intresse finns), plan: - 

fler användare av tavlorna på sikt Viktigt att organisationen tar hänsyn till att ”man behöver tid och inspiration och detta 

kontinuerligt”. ”ekonomin kan försvåra implementeringen” 

Z / Resp 1 Ledningen stöttar, delaktig- varit med och beslutat samt är handledare, plan- avseende utbildning och certifiering, 

handledare tillsatt, tid och resurser avsatta av organisationen för handledning och forskning, gemensamt mål för 

arbetslaget definierat, erfarenhetsutbyte internt och externt. Ledningens direktiv. 

Viktigt att få med alla lärare i processen, att ha en eller flera handledare, mycket datatekniker tid., ämnesgrupper för att 

inspirera varandra 

Användningen av tavlan i klassrummet 

En första analys har givit att följande utdrag av utsagor i kombination med valda delar av 
observationsresultatet beskriver hur respondenters användning av den interaktiva tavlan uppfattats.  

Skola/R Utdrag från utsagor per respondent 

A / Resp 7 Exempel på lektion:” skrivtavla, spelar spel, tittar på Tv, visar från nätet för hela klassen(leta bilder, google earth )” 

elever i klassen ser vad andra elever jobbar med vid tavlan – inspirerar”, 

Tidigare användning av IT i undervisningen: lexiaprogram, spel, träna elever logga in och skriva 

Tavla >1år, Använder tavlan 1 g/v minst, förtrogenhet med tavlan:5/10, van IT-användare: ja,  

A / Resp 5 Ett upplägg i historia med genomgång, ”bilder med ljud till”, arbetsgång, frågor till området, länkar till Internet. 

Använder tavlan till: ”planering, lektioner, barnens förslag, klassråd, utvärdering, genomgång, anteckningar, allt” 

Avseende de yngre eleverna ”är det oftast de själva som jobbar vid tavlan 

Tidigare användning av IT i undervisningen: arbetsblad, söka fakta, barnens egna arbete 

Tavla: >1år, Använder tavlan dagligdags förtrogenhet med tavlan:8/10, van IT-användare: nej, Egna motiv: ”Den når ut 

till fler än var en overhead gör”, överskådligt och bilden i fokus, roligt och intressant för ögat  

A / Resp 8 Exempel på lektion genomgång med text och bild, samtalar kring bilder, nyttjar text och frågor. Elever kan räkna och 

skriva på tavlan så att alla ser. Använder tavlan till: genomgångar i alla ämnen, veckans arbetsschema, TV, filmer och 

tankekartor.  

Tidigare användning av IT i undervisningen: stöd i undervisningen, enskilt arbete för sig själv och eleverna, söka fakta, 

skriva 

Tavla: >1år, Använder tavlan i nästan allt hon gör, förtrogenhet med tavlan:8/10, van IT-användare: ja, Egna motiv: ”bra 

pedagogiskt komplement”, ”det går snabbare än whiteboard”, tavlan engagerar, den gör saker tydliga, aktuell 

information samt möjliggör att använda nätet 
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L / Resp 4 Exempel på lektion: eleven simulera att kasta tärningar (på tavlan) samt utifrån detta räkna ut en summa vilken leder till 

att en geometrisk figur kan pekas ut. Eleven får sedan hämta figuren fysiskt i en låda samt rita av. Använder tavlan till: 

samling, presentation, se på film, matematik, svenska och no. 

Tidigare användning av IT i undervisningen: Läsinlärning genom att skriva på datorn, kompensatoriska hjälpmedel  

Tavla: <1år, Använder tavlan iså ofta som möjligt, förtrogenhet med tavlan:7/10, van IT-användare: ja, Egna motiv: 

samlar eleverna, stimulerar till lärande, göra något som fungerar för den egna elevgruppen  

Observation finns>  

L / Resp 6 Exempel på lektion: - Använder tavlan till ” söka bilder, tittar på Lilla löpsedeln varje vecka, provat glosförhör, 

interaktiv spel”.  

Tidigare användning av IT i undervisningen: ”ibland har elever fått söka på nätet vid enskilt arbete” 

Tavla: < 1 år, Använder 1 g/v, förtrogenhet med tavlan:5/10, van IT-användare: -, Egna motiv: samla barnen, ger fokus 

även för dem som har svårt att koncentrera sig, ”kan vara ett bra komplement till undervisningen men det är ju inte 

något universalinstrument” Whiteboarden är ju inte så dum den heller:)” 

L / Resp 2 Exempel på lektion: geometri. Använder tavlan till: geometri 

Tidigare användning av IT i undervisningen: ”ibland har elever fått söka på nätet vid enskilt arbete” 

Tavla: < 1 år, Använder - g/v, förtrogenhet med tavlan:4/10, van IT-användare: nej, Egna motiv: skapar nyfikenhet och 

lust till att lära men ”tror att man måste komplettera med vanlig undervisning också” 

Observation finns>  

K / Resp 3 Exempel på lektion: ser på en serie på engelska. Använder tavlan till ”presentera från Internet och visa film”. Tidigare 

användning av IT i undervisningen: - 

Tavla: < 1 år, Använder - 1g/v, förtrogenhet med tavlan 4/10, van IT-användare: ja, Egna motiv: samarbete samt rolig 

undervisning, ”man kan söka och finna information tillsammans”, ”det kan bli en intressantare presentation”. 

Z / Resp 1 Exempel på lektion: blandar” filmer, musik och textdefinitioner. Uppgifter presenteras på tavlan för att sedan ge i att 

elevlösningarna presenteras på tavlan med hjälp av dokumentkamera. Utifrån lösningarna diskuterar man i helklass. 

Använder tavlan till ”presentation, planering, rättning, diskussion i klassrummet… ” 

Tidigare användning av IT i undervisningen: ” i ma-undervisning, visat PP-presentationer, video, osv.” 

Tavla: > 1 år, Använder nästan allt hon gör, förtrogenhet med tavlan 8/10, van IT-användare: ja, Egna motiv: 

visualisering, ger möjlighet till interaktivitet, verkligheten in i klassrummet, möjlighet att visa elevlösningar på direkten” 

 


