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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar i samband med användningen av IWB i 

undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer 
 
med sammanlagd nio 

lärare i grundskolan. För att ta reda på lärarnas uppfattningar ställdes följande frågor: Hur 

uppfattade lärare att IWB påverkar på elevens lärande? Hur IWB påverkade på lärares behandling 

av undervisningsinnehåll? I vilka sammanhang upplever du fördelarna och/eller nackdelarna med 

användningen av IWB? Resultat visade att användningen av IWB skapade nya sätt att kommunicera 

med föräldrar både muntligt och med hjälp av den digitala IT-tekniken. Användandet av IWB i 

kombination med e-post och Internet ökade kontaktytorna mot elever och föräldrar. Slutsatser av 

studien var att IWB har påverkat lärarens relationer till eleverna och föräldrarna. IWB gav ett större 

utrymme i skapande av relationer i samband med skapande av undervisningsinnehåll genom att 

lektioner kunde sparas, skickas hem till eleven, att uppföljning av lektionerna var lättare att 

genomföra och att föräldrarna fick aktuell information om barnens vardag i skolan. Undervisningen 

blev mer varierande, levande och läraren försökte hitta den mest lämpliga formen, så att 

undervisningen blir så bra som möjligt. IWB stimulerade elever till att lära sig mer och utvecklade 

deras kunskaper. Lärarnas olika kompetenser utvecklades genom att IWB användes på ett 

pedagogiskt sätt som främjade elevernas lärande, i planeringen, organisering och genomförande av 

undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer
 
med sammanlagt nio 

lärare i grundskolan.  

 

Nyckelord 
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Inledning 

Att använda interaktiva tavlor (Interaktive White Board, IWB) i undervisningen är ett relativt nytt 

fenomen i den svenska skolan. Tillämpning av IWB leder till att lärarens undervisning får en annan 

karaktär, innehåll och variation. Tekniken blir ett verktyg för att antagligen behålla och stärka 

tidigare arbetssätt eller för att utveckla undervisningen genom att kombineras med en mängd av 

IWB funktioner och vanliga böcker, läromedel och redskap. Frågan är hur lärarens undervisning 

påverkas av att använda IWB?  

Läraryrket är kreativt och intellektuellt och innebär många utmaningar. Skapandet är en av lärarnas 

vardag där, varje möte med barn i samband med undervisningen leder till varierade metoder och 

arbetssätt. Utmaningar finns i hur arbetet planeras samt hur undervisningen genomförs i samspel 

med elever.
1
 En ytterligare utmaning uppstår när IWB, datorer, dokumentkameror etc. blir vardag i 

lärarens undervisning. I samband med ökad användning av digitala informationstekniken (IT) i 

skolan uppstår ett behov att kunna hantera tekniken på ett pedagogiskt sätt.  

IBW är aktuell för många lärare och särskild i de skolor som skaffar sig den nya tekniken. 

Användningen av IT i skolan är ett stort område då begreppet IT innefattar olika redskap kopplade 

till IWB så som Internet, digitala lärresurser, dataprogram, dator och dokumentkamera som ersätter 

en OH projektor eller overhead. IWB tekniken är mångsidig och komplex, ger nya förutsättningar, 

men samtidigt ställer fler och högre krav på lärarna. Krav på kunskaper om IWB och att 

undervisningsmetoder tas fram med hjälp av IWB behövs för att upprätthålla och utveckla 

användningen. Informationstekniken och Internet förändrar inte enbart lärares metoder, utan 

påverkar även dagens samhälle. Samhällets utveckling och behov kräver att lärarna ska ha 

kunskaper i IT vilket implementeras i skolan mer och mer och lärarens undervisningsmetoder får en 

större variation. Sociala relationer mellan elever och lärare, elever och elever, lärare och föräldrar 

påverkas och lärarens didaktiska kompetenser påverkas. 

I den här studien undersöker jag frågan om hur undervisningen påverkas av användandet av IWB. 

Fokus är på lärarnas perspektiv och relationer mellan teknik och didaktik. I studien lyfts fram 

lärarens uppfattningar genom resultatbeskrivningen från kvalitativa intervjuer, genomförda med 

sammanlagd nio lärare i låg- och mellanstadiet. Jag valde att analysera intervjusvaren med hjälp av 

det didaktiska perspektivet där de centrala frågorna är vad, hur, varför vilket besvaras genom 

studiefrågor. Med fokus på tre relationer. Relation: Lärare - elev, elev - elev: social kompetens. 

Relation: Lärare – undervisningsinnehåll: ämneskompetens. Relation: Lärare – elevens lärande: 

didaktisk kompetens. 

                                                      

 
1 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag , 

s.5 
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Bakgrund  

Historik- IT i skolan 

Förr behövde läraren enbart en svart tavla och en krita, senare började användas en eller flera White 

board tavlor med pennor i olika färger. Nu används mer och mer avancerad digital teknik i skolan. 

Innan IWB kom till skolan, har datorer funnit sin plats i undervisningen. Det genomfördes många 

satsningar i svenska skolan genom tiderna för att använda datorer i undervisningen. Första stora 

satsningen genomfördes år 1984. Kravet var att det ska finnas minst en speciellutbildad lärare som 

kan vara som resurs inom skolan, medan det skulle finnas en plan för fortbildning för övriga lärare. 

Målet då var att eleverna på högstadiet skulle kunna undervisas i datalära samt matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Med denna satsning hade enbart lärarna i matematik och NO ämnen 

tillgång till datorer samt ansvar för användning. Bland övriga lärare var intresse för den nya digitala 

tekniken obekant eller svagt. 
2
 Under 1997 talet, riktades resurserna för att öka användandet av 

IT(digitala tekniken förkortas till ett övergripande begrepp IT) i skolorna. Den andra stora 

satsningen utnämndes ”datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel”. Riksdagen beslutade att målet med 

satsningen var en allmän datorkunskap ur ett demokratiskt perspektiv. Medborgarna i samhället 

skulle kunna hantera tekniken för att gå vidare i arbetslivet som krävde sådana kunskaper.
 3
  Skolan 

är en del av samhället som behöver anpassa sig till nutidens behov och krav. Det finns även 

bestämmelser riktade direkt till alla skolverksamheter och det finns utrymme för tolkning av vad 

som gäller ifråga om användningen av IT i skolan. Vad säger skollagen och läroplan om IT? 

Styrdokument 

Skollagen 

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser angående utbildning för varje skolform.
4
 

Samhället förväntar sig att skolan förbereder barn till de framtida studierna och arbetslivet där 

användning av IT är oundviklig. De kunskaper som samhället kräver av sina medborgare omtalas 

skollagen  

Utbildningen i grundskolan skall: 

Syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver 

för att delta i samhällslivet.
5
 

Förutom detta säger skollagen att: 

Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till 

böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för tidsenlig utbildning.
6
 

                                                      

 
2 Fahlén Lennart (2001) ”IT– valla för god skolutveckling?” En studie av fyra kommuner som inte medverkade i KK-stiftelsens stora 
kommun- och länIWBaserade skolutvecklingsprojekt. Linköpings Universitet, s.10 

3 Ibid, s.12 

4 Lärarens handbok, Skollag. Läroplaner. Yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention, (2006),Lärarförbundet: Stockholm, s.5 

5 Ibid., (1993:1679) 4 kap 1 §.  s.72 

6 Ibid, (1997:1212) 4 kap 4 §  s.72 
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Läroplanen, Lpo 94 

Läroplaner finns för varje skolform. I läroplanen finns inte särskilda beskrivningar hur lärare ska 

använda digitala tekniken i undervisningen, vilka kunskaper lärare bör ha när det gäller 

datoranvändning. Utvecklingen inom IT området har satt spår i nu gällande läroplaner. Under mål 

att uppnå i Lpo 94 står att läsa att varje elev efter genomgången grundskola: 

Kan använda informationsteknik som verktyg för kunskapssökande och lärande.
7
 

Under mål att uppnå i läroplanen talas det om att: 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 

snabbt förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga.
8
 

IWB tekniken 

IWB tekniken och dess funktioner 

Begreppet teknik har sitt ursprung från grekiskans techne, ”konst” eller ”hantverk”. Tekniken har 

alltid funnits i lärares vardag som redskap i undervisningen. Begreppet har olika innebörder men i 

denna studie används det enlig definitionen: 

Teknik är människans metoder att tillfredställa sina behov genom att använda fysiska föremål.
9
 

Människans behov ändras med tiden och tekniken tillämpas i olika sammanhang som hjälpmedel 

eller redskap. Definitionen kan tolkas i samband med studien att en vanlig tavla i klassrummet 

likaväl som IWB är teknik som tillfredställer behov i undervisningen. Begreppet IWB är allmän för 

alla typer av interaktiva tavlor i flera länder i EU och utanför. På marknaden finns flera interaktiva 

tavlor. Skolan i studien har rustat de flesta klassrum med IWB av märke Smart Board
10

 Denna typ 

av IWB är en tryckkänslig tavla där man kan använda såväl fingret som de medföljande pennorna 

för att styra markören och kan användas som en vanlig White boardtavla.
11

  

 

IWB har en lång rad funktioner. Funktionerna i samspel med olika redskap och programvara ger 

möjligheten att variera undervisningen. IWB tekniken ger möjligheter att visa bilder, filmer, en del 

av teckningen eller texter från en bok. IWB har tillhörande redskap och en så kallad 

dokumentkamera (overhead-kamera).
 12

 Dokumentkamera fungerar tillsammans med IWB och 

kopplas till en dator för att visa materialet i stor format. Det gör att elever samtidigt kan titta på till 

exempel löv eller småkryp och föra dialog om objektet. Allt detta kan med fördel kombineras med 

ljud på samma gång. På IWB ytan skriver läraren eller eleven med IWB pennor i fyra olika färger 

som tillhör en digital sudd. 

                                                      

 
7 Ibid., s.16 

8 Ibid., s.11 

9 Blomdahl, Eva (2007) ”Teknik i skolan”. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. Studies in Educational Sciences 99. 

Stockholm: HLS förlag, s.39  

10 Robling, Maria. & Westman, Annie (2009) Inte utan min SMART Board. Malmö: Gleerups Utbildning, s.8 

11 En vanlig whiteboard ersatte en gammal teknisk lösning i klassrummet - svart tavla med krita. 

12 Robling, Maria. & Westman, Annie (2009) Inte utan min SMART Board. Malmö: Gleerups Utbildning, s.33 
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Informationen på datorn och det man skriver med pennan visas på IWB med hjälp av 

videoprojektorn. Tillsammans med en dator och en videoprojektor bildar IWB ett redskap där man 

har möjlighet att arbeta med de programvaror som finns på datorn. Datorn kopplas upp mot 

Internet. Internet kan användas som en resurs i undervisningen på en mängd olika sätt där läraren 

kan fånga elevernas uppmärksamhet genom att visa en tv program, film, lyssna på musik. Lärare 

skapar egna material, har tillgång till IT-baserade läromedel eller digitala lärresurser på Internet
 
.
13

 

Eleverna i klassen kan samlas kring en gemensam media/IT-aktivitet och ta del av utarbetat 

pedagogisk material som är kopplat till studieböcker. Läraren kan skriva på tavlan och spara sina 

anteckningar digitalt och återkomma till materialet om och om igen, samt skicka informationen 

digitalt hem till frånvarande elever. Med tavlan följer också en programvara Notebook som 

innehåller bland annat ett galleri med bilder, symboler och som används i undervisningen. I den 

medföljande programvaran finns även funktioner för att markera, flytta, förminska och förstora det 

man skriver på tavlan samt en funktion som förvandlar handskriven text till en text på dator.
14

  

Aktuell forskning om IWB i skolan 

IT stödjer lärande  

Det finns många funktioner samt resurser som förknippade med IWB tekniken, men vad säger 

forskningen om hur lärare använder IWB? Holm och Tweddell studerade skolverksamheten för att 

undersöka hur IT påverkar elevernas lärande och hur undervisningen går till. 
15

 En del av 

forskningen fokuserades på undersökning om hur användning av IWB stödjer den pedagogiska 

utvecklingen. Forskarna påstår att användningen av IT i undervisningen på ett pedagogiskt sätt 

påverkar lärandet positivt för alla elever, både starka och svaga. De har konstaterat att IT i 

undervisningen ger goda resultat när det gäller inlärningen. Aktiviteter med IT skapar möjlighet att 

lärandet sker i dynamisk interaktion, vilket innebär att alla elever, oavsett nivå och kan delta aktivt i 

undervisningen, medan lärarna har möjlighet att kunna ge råd, utmana och hjälpa eleverna. 

Eftersom eleverna får mer frihet i undervisningen, finns det ett behov av struktur, professionell 

ledning och styrning, som säkerställer att barn arbetar i förhållande till lärande mål. Lärarnas 

kunskaper i IT-användning spelar stor roll på effekter på lärande. Lärarnas arbetsätt och roll 

förändras radikalt sägs det i rapporten. IT-användning utmanar det traditionella relationer lärare - 

elev och leder till en ny relation där det är nödvändigt att läraren hamnar i en annan roll i ett nytt 

undervisningssammanhang. För läraren finns i detta sammanhang en utmaning i att organisera 

utbyte av kunskaper och att skapa en lärandekultur i de nya formerna av kunskapsinhämtning med 

hjälp av IT. Slutsatser i rapporten visar på att IT stödjer lärande.
16

  

 

Möjligheter att utnyttja IWB tekniken 

                                                      

 
13 UO 7:183 Digitala lärarresurser - möjligheter och utmaningar för skolan. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s.7 

14 Robling, Maria. & Westman, Annie (2009) Inte utan min SMART Board. Malmö: Gleerups Utbildnings.33 

15 Holm Sörensen, Birgitte  & Tweddell, Levinsen Karin (2005-2007) Rapporten It, faglig læring og pædagogisk 
videnledelse.http://www.pil.gentofteskoler.dk/Infoweb/Indhold/PIL/forskning/dokumenter/Rapport_PIL_2008.pdf 

16 Ibid. 

http://www.pil.gentofte-skoler.dk/Infoweb/Indhold/PIL/forskning/dokumenter/Rapport_PIL_2008.pdf
http://www.pil.gentofte-skoler.dk/Infoweb/Indhold/PIL/forskning/dokumenter/Rapport_PIL_2008.pdf
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I sin studie i en grundskola undersökte Bennett integrationen av IWB i en Australiensk grundskola 

av fyra klasslärare.
17

 I rapporten belyses hur IWB integrerades samt påverkan på lärarens 

undervisningsmetoder. Tekniken tillämpades i undervisningen med nya tillvägagångssätt. Studien 

fann att lärarna använde IWB:s i stor utsträckning med fokus på läs- och skrivkunnighet och 

räkneförmåga hos elever. Lärare ansåg att IWB är lätt och effektivt att använda.  

De största förändringarna för läraren i användandet av IWB var en minskad förberedelsetid och 

ökad förmåga att förbereda lektioner hemma, möjlighet att spela in lektionen för senare 

återanvändning och snabbare tempo inom och mellan lektioner. Möjligheter för samspel i 

klassrummet med läraren och eleverna ökade med IWB. I många lektioner har IWB hamnat i 

centrum i klassen diskussioner snarare än att läraren ledder undervisningen. Dessa upptäckter tyder 

på höga nivåer av integration och acceptans för denna teknik. Studien beskriver att der är en fördel 

när lärarna skaffar sig mer erfarenhet av att använda IWB i sin undervisning, då det öppnas 

möjligheter att utnyttja IWB tekniken i den framtida utvecklingen av pedagogiskt arbete.
18

 

 

Eleverna är mer uppmärksamma och koncentrerade 

En studie om vilka effekter en IWB har, lyfter fram en allmän uppfattning bland lärarna att 

nyhetens behag eller "wow" faktor försvinner ganska snabbt - över 18-24 månader eller så. Med det 

betyder inte att det stora intresset för IWB försvinner. IWB är fortfarande ses som ett motiverande 

verktyg och en som kan påverka elevernas uppmärksamhet och koncentration. En stor majoritet av 

lärarna säger att deras elever är mer motiverade när dem lär sig med hjälp av IWB. Lärare uppfattar 

att många elever tycker att lektionsmaterial som skulle ha betraktats förr som "tråkigt men 

nödvändigt", börjar blir mer intressant därför att eleverna är mer uppmärksamma och koncentrerade 

under längre perioder.
19

  

 

Grundläggande funktioner med IWB som lärare använder 

Det finns många funktioner och resurser förknippade med IWB tekniken, men vad säger 

forskningen om hur lärare använder IWB? Fler och fler skolor införskaffar sig IWB. Enligt senaste 

forskningar är fördelarna med användningen av IWB i undervisningen många. Inlärningen blir mer 

effektiv, varierad, interaktiv och engagerande.
20

 I en mindre studie av IT i grundskolan i England, 

visade det sig att lärares användning av IWB dominerar. Kennewell utarbetade en lista över vilka 

IWB funktioner ger potential och struktur för undervisningen i ett klassrum.
21

 Studiens syfte var att 

kartlägga hur lärarna använde funktionerna i IWB för att stärka elevernas lärande. Han definierade 

termer på egenskaper för varje ny IWB funktion som verkade vara grundläggande för tekniken i 

undervisningssammanhang. 

Timeliness; lärare har tillgång till aktuell information.  

                                                      

 
17 Bennett, Sue, and Lori Lockyer. "A study of teachers' integration of interactive whiteboards into four Australian primary school 
classrooms." Learning, Media, & Technology 33.4 (2008): 289-300. Communication & Mass Media Complete. EBSCO. Web. 1 May 

2010. 

18 Ibid., s.10 

19 Somekh Bridget, Haldane Maureen , Kelvyn Jones, Cathy Lewin, Stephen Steadman, Peter Scrimshaw, Sue Sing, Kate Bird, John 

Cummings, Brigid Downing, Tanya Harber Stuart, Janis Jarvis, Diane Mavers and Derek Woodrow Evaluation of the Primary Schools 

Whiteboard Expansion Project (2007)Report to the Department for Children, Schools and Families , , Centre for ICT, Pedagogy and 
Learning ,Education & Social Research Institute, Manchester Metropolitan University, s.75 

20 Barber, David & Cooper, Linda & Meeson, Graham (2007) Learning and Teaching with Intearactive Whiteboards .Primary and Early 

Years. Practical Handbooks. Southernhay East: Learning Matters Ltd. s.41-50 

21 Kennewell, Steve, and Gary Beauchamp. 2007. "The features of interactive whiteboards and their influence on learning." Learning, 

Media, & Technology 32, no. 3: 227-241. Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost (accessed May 1, 2010) 
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Emphasis (betoningen); särskilda objekt visas i ett format som betonas, eleverna uppmärksammas 

och deras fokus riktas mot visst innehåll. 

Multimodality (multimodalitet); möjlighet att kombinera bild, ljud och text samtidigt 

Accuracy (noggrannhet); objekt kan visas i detaljer och mer realistiskt  

Template (lista); möjlighet att ställa i önskat ordning ett urval av resurser . Lärare kan göra ett urval 

av undervisningsinnehåll 

List (mall); IWB erbjuder en översiktlig struktur eller mall för uppgifter där synliggörs egna idéer 

till exempel mall för tankekartor. 

Acquisition (förvärv) import av uppgifter i data nätverk och lagring i väntan på bearbetning och 

visning.  

Dynamism (dynamik) Processer och presentationer kan visas i rörelse i form av film till exempel 

Simultaneity (samtidigheten) Olika processer eller former kan visas tillsammans på IWB  

Library (bibliotek) datainsamling av till exempel förplanerade lektioner kan lagras på ett 

organiserat sätt för en enkel hämtning 

Linkage (koppling) uppsättningar av informationen kan kopplas samman för enkel åtkomst eller 

behandling kollegorna emellan  

Automation (automatik). Det som tidigare var tråkigt sker nu automatiskt, till exempel ändringen av 

presentationen ifråga om form, information och lektionsinnehåll. 

Capacity (kapacitet) är lagring och hämtning av stora mängder material.  

Range (tillgång till material) mångfalden av tillgång till källor  

Provisionality - möjlighet att ändra innehåll. 

Feedback -förmågan att svara på användarens fråga.
22

  

 

Utveckling av användningen av IWB sker i tre steg 

En annan forskning i England har visat att det finns belägg för effektiva metoder för användning av 

IWB. Exempel på saker som undersöktes var lärarnas utveckling i att kombinera tekniska 

funktioner och deras förståelse av interaktivitet som en del i lektionsplaneringen De berörda lärarna 

i studien hade använt IWB mellan tre månader och tre år och tycks ha utvecklats genom tre steg. 

Dessa steg är: 

(A) Som didaktiskt stöd. Denna strategi kännetecknas av att läraren använder IWB endast som ett 

visuellt stöd till lektionen. I denna situation läraren följer efter traditionella metoder med minimal 

aktiv delaktighet ifrån eleven.  

(B) Interaktivitet. Detta synsätt utgör progressionen av didaktiska stödet, därför att IWB används 

för att införliva delar av lektion som en utmaning för elever att tänka med hjälp av olika verbala, 

visuella och estetiska stimulanser.
23

 Med hjälp av IWB fokus ligger på elevens uppmärksamhet då 

tekniken vanligtvis används för att illustrera, utveckla och testa kunskaper i några begrepp. Med 

denna metod finns det tillfällen, då läraren använder sig av traditionella metoder för att säkerställa 

den kognitiva utvecklingen.
 24

 Lärare visar tecken på sökande efter nya tillvägagångssätt och det 

finns samarbete mellan lärare som lär av varandra. Det verkar finnas en ökad entusiasm hos läraren 

för att utveckla användandet av IWB. 

                                                      

 
22 Kennewell, Steve, and Gary Beauchamp. 2007. "The features of interactive whiteboards and their influence on learning." Learning, 

Media, & Technology 32, no. 3: 227-241. Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost (accessed May 1, 2010,.s.7 

23 Den visuella förstärkning i form av lärares presentationer skapar förmågan till ökade stimulans genom elevens upplevelser där flera 
sinnen är samlade . Säljö, s. 246 

24 Begreppet kognitivism betyder en modernsyn på kunskap och språk Kognitivistiskt teori handlar om utveckling och inlärning. 

Säljö,s.55 
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(C) Förbättrad interaktivitet. Detta tillvägagångssätt är en övergång från de tidigare stadierna och 

kännetecknas av en förändring, då lärare försöker använda IWB teknik som en integrerad del i 

undervisningen. De flesta lärare ser till att integrera IWB i undervisningen på ett sätt som utnyttjar 

den interaktiva potential tekniken har. Resultat av forskningen visar att lärarna strukturerar 

lektionen så att det finns stor möjlighet för elever att svara på IWB stimuli, antingen som individer, 

i par eller grupper, med förbättrad lärande. I detta skeende i lärandet visas en ökad förståelse för 

inlärningsprocessen och en ökad uppfinningsrikedom för att utveckla undervisningsmaterial för att 

uppfylla särskilda inlärningsbehov med mer genomtänkt bearbetning av uppgifterna för elever. 
25

 

 

Eventuella nackdelar  

Många forskningsrapporter belyser fördelarna med tekniken men det finns forskning som också 

lyfter fram eventuella nackdelar med användningen av IWB. Till exempel en studie i en del av 

skolorna i England där målen med forskningen var att bedöma effekten av användning av IWB och 

dess påverkan på undervisning och lärande samt lärarens och elevens motivation . Resultat visade 

att IWB tekniken väl kan anpassas till en traditionell helklassundervisning och med lämpliga 

metoder främja lärandet i t ex kärnämnen. Många lärare använder IWB i de flesta eller i varje 

lektion med särskilt stark är användningen i matematik och naturvetenskap. IWB användes främst 

som en overhead projektor som förtydligar presentationen framför klassen och lärare använder 

oftast externt producerade ämnesspecifika program, vanligast i matematikämnet. Användning av 

IWB varierar beroende på lärare och ämnesområden. Det är svårt att säga på vilket sätt tekniken 

påverkar elevens lärande, därför att det är en långsiktig process som är beroende av pågående 

utprövning och utforskning av var tekniken bäst kan tillämpas. Studien visade ingen direkt 

påverkan på elevernas prestationer under det första år då skolan utrustade alla klassrum med IWB. I 

början var den nya tekniken populär hos eleverna och gav någon ökad motivation men nyfikenheten 

och det stora intresset minskade med tiden. Användningen av en IWB i skolan påverkar inte 

automatiskt dynamiken i hela klassen. Det betyder att interaktiviteten inte var avgörande i 

skapandet av möjligheter för elevens inlärning. De klasser där det finns flera elever med svag 

inlärningsförmåga kan det faktiskt bromsa takten i hela klassen där enskilda elever turades om att 

arbeta vid IWB. Interaktivitet med IWB är mer utbredd bland elever med svag inlärningsförmåga, 

medan elever med högre inlärningsförmåga var interaktivitet med IWB relativt liten. Kännedom, 

förtroende och tid antas vara nyckeln för att lära sig att använda IWB. Forskningen visar att de 

lärare som engagerar sig i att använda tekniken på innovativa sätt ofta har haft tillgång till IWB 

under en längre period. De lärarna är särskilt beredda att prova och experimentera med teknikens 

funktioner. Men införandet av ett IWB förändrar inte de befintliga undervisningsmetoderna 

väsentligt. Tyngdpunkten måste vara lämpligheten i pedagogiken, inte användningen av tekniken i 

sig. När lärarna i studien fick en tydlig förståelse av pedagogiskt syfte med användningen av IWB 

insåg de att tekniken inte utnyttjades på ett sätt som skulle eller kunde i hög grad förbättra lärande i 

ämnen. Slutsatserna är att diskussionen om IWB’s relativa styrkor och svagheter kring olika 

användningssätt i undervisningen bör finnas i det pågående arbetet i skolan. 
26

 

                                                      

 
25 Glover, Derek, David Miller, Doug Averis, and Victoria Door. 2005. "Leadership implications of using interactive whiteboards." 
Management in Education (Education Publishing Worldwide Ltd) 18, no. 5: 27-30. Academic Search Premier, EBSCOhost (accessed 

May 20, 2010). 
26 Dr. Gemma Moss, Dr. Carey Jewitt, Professor Ros Levačić, Dr. Vicky Armstrong, Alejandra Cardini and Frances Castle The 
Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard  Expansion (SWE) 

Project: London Challenge, http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/20/25/RR816.pdf 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om användning av IWB i undervisningen.  

Frågeställningar 

Utifrån ett didaktiskt perspektiv skulle jag ställa följande frågor. Hur uppfattar lärare att IWB 

påverkar elevens lärande? Hur IWB påverkar på lärares behandling av undervisningsinnehåll? I 

vilka sammanhang uppfattar lärare fördelar och/eller nackdelar med användningen av IWB?  

Didaktisk teori 

Om didaktik 

Ordet didaktik har sitt ursprung från grekiska ”didaskalia” vilket betyder undervisning.
27

 

Undervisning är den speciella aktivitet vi möter i skolan. För att aktiviteten ska kallas undervisning, 

krävs att det sker lärande eller åtminstone ett försök till lärande. Målet med undervisningen, är att 

tillägna sig kunskaper och bildning. Innehållet i undervisningen är en viktig aspekt. Syftet med 

undervisningen är att utveckla kunskaper hos den lärande eleven. Undervisningen är intersubjektiv
28

 

och detta betyder att aktiviteter sker mellan två subjekt i ett socialt sammanhang. Undervisningen är 

interaktiv och grundar sig på handlingar. Genom olika arbetsformer, metodik och utbyten bearbetas 

ett innehåll. Lindström och Pennlert refererar till Kroksmarks översättning av Comenius som 

beskriver undervisningen som en aktivitet som genomförs av någon med tydliga och medvetet 

valda metoder samt undervisningsinnehåll.
 
Formerna eller metoderna kan variera och metoderna 

ger möjlighet att bearbeta ett innehåll.
 29

 

 

Didaktik betyder konsten att undervisa menar Comenuis.
30

 Didaktik som begrepp användes för 

första gången under 1600-talet av Comenius i skriften ”Didactica Magna” där han beskrev sina 

grundtankar om undervisningsläran. Kroksmark konstaterar att skriften ”Didactica Magna” är en 

komplett beskrivning om undervisningsläran eller didaktiken. I Sverige var didaktikbegreppet 

vanligt under 1800-talet fram till 1930-talet. Då försvann begreppet, men återkom i den svenska 

lärarutbildningsdebatten under 1980-talet. ”Didactica Magna” är skriven för mer än 350 år sedan 

men innehåller utgångspunkter, för vad didaktiken är idag. 
31

 

                                                      

 
27 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke(2009), Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik, s.18 

28Ibid., s.16 

29 Comenius, Johan A (1989) Didactica Magna. Stora undervisningslära. Översättning och inledning: Kroksmark Tomas (Red.) 
Göteborg: Diadalos 

30Kroksmark Tomas, ”Inledning” i Comenius, Johan A (1989) Didactica Magna. Stora undervisningslära. Översättning och inledning: 

(Red.) Kroksmark Tomas Göteborg: Diadalos., s.36 

31 Comenius, Johan A (1989) Didactica Magna. Stora undervisningslära. Översättning och inledning: Kroksmark Tomas (Red.) 

Göteborg: Diadalos,s.13 
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Idag är didaktik ett forsknings- och kunskapsområde, vilket fokuserar på utbildningsinnehållet och 

är en del av pedagogiken inriktat på undervisningsprocessen. Didaktiken som forskningstradition 

om undervisning och lärande belyser även villkoren i valet av innehåll. Det är inte enbart innehållet 

i undervisningens och den förmedlade kunskap, utan att elevernas faktisk använder sina kunskaper 

praktisk som skolan har till syfte att förmedla.
32

 Det finns många typer av didaktik så som 

ämnesdidaktik, fackdidaktik, temadidaktik. Ett sätt att förstå didaktik är att dela upp den till 

praktisk och teoretisk didaktik.
33

 

 

 

Figur1. En modell över didaktikens fyra huvudtyper, indelade efter handlings- och kunskapstyp34 

I den övre delen i modellen framgår didaktik som praktisk kunskapstyp. Praktisk kunskap 1 eller 

vardagsdidaktik ger en ”naturlig färdighet” som innebär spontan förmåga att undervisa utan krav på 

utbildning. Den som undervisar behöver inte vara utbildad, men det kan hända att även utbildade 

lärare hamnar i spontana och oväntade undervisningssituationer och med detta i denna typ av 

didaktik. Den andra typen av praktisk didaktik utövas av utbildade lärare. Kunskaperna ses som 

konst, det som man lär sig genom utbildning och praktik. Teoretisk kunskap i modellen förknippas 

med händelser i världen till skillnad från den praktiska som här menas är en del av handlingen. 

Teoretiska kunskaper ses som läran om undervisning, med fokus på analys, reflektion, forskning 

och med en distans till det praktiska. Explicit metodik grundar sin på lärarens beprövade 

erfarenheter vilket resulterar i kollegial kunskap och kunskap om sina egna metoder. Den andra 

teoretiska didaktiken gör hela didaktiken till föremål för forskning och rymmer i sig hela den 

didaktiska modellen ovan. I filosofiska didaktiken ingår en rad av inriktningar och metoder.
35

 

                                                      

 
32 Säfström, Carl Anders & Svedner Per Olov (red) (2000) Didaktik – perspektiv och problem. Lund: Studentlitteratur, s.7 

33 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars. (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag, s.18 

34 Ibid., s.18 

35 Ibid., s.18-21 
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Praktisk didaktik 1 
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Praktisk didaktik 2 
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Praktisk kunskap 1 
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Praktisk kunskap 2 
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Teoretisk didaktik 1 
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Teoretisk kunskap 1 

Vetenskaplig kunskap, självkunskap & 

kollegial kunskap 
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filosofisk kunskap 
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Nya kunskapsbehov uppstår med ny forskning, förändringar i samhälle. Didaktik är en konst där 

bra metoder är beprövade vilka sparar tid, har ”tilltalande form och grundlighet”.  Lärarens 

professionella kunnande står i detta sammanhang i fokus. Det ställs många krav på lärarna, vad de 

ska kunna. Lärarens kunskaper beskrivs genom fyra didaktiska principer enligt Arfwedson och 

Arfwedson. 
36

 

1. Skolkunskap. Kunskap om skolan, om skolsystemet och dess förutsättningar 

2. Innehållskunskap: Kunskap i olika ämnen, teorier och kunskapstyper 

3. Teoretiska och metodiska kunskaper, som man behöver reflektera över i samband med 

undervisningen i skolan . 

4. Lärarkunskapen. Läraren är bärare av kunskap i sig själv och ser sig själv som ett ”verktyg 

i undervisningsprocessen”.
37

 Läraren skaffar sig ständigt mer erfarenhet om sin profession 

medan det sker inre och yttre påverkan på skolan på grund av alla förändringar som sker i 

skolan och i samhället.
38

 

Didaktisk triangel 

Didaktik handlar om val av innehåll och metod. Med innehåll menas kunskapsinnehåll vilket i sin 

tur samspelar med genomtänkt metod. Att reflektera över innehållet och metoder är en del av 

lärarens vardag. Till reflektion och vidare analys tillämpas centrala didaktiska frågor.
39

 Vad? 

Varför? Hur? Lindström och Pennlert använder ett konkret exempel på didaktiska frågor i en 

triangelform.
 40

 Lärarens arbete består av möten med olika människor, elever, kollegor, föräldrar. 

Det skapas nya relationer dagligen. Skapande av Relationerna mellan elever, elever och lärare, 

lärare och andra lärare sker i alla undervisningsprocesser. De mötena brukar kallas didaktisk 

triangel .
41

. I figur 2 synliggörs tre centrala relationer Lärare- Elev- Innehåll.
42

 

 

 

Figur 2. Didaktisk triangel43 

Frågorna i en didaktisk triangel kan ses som utgångspunkter för planeringen av lektioner. Med 

frågan ”Vad?” syftas till stoffet, undervisningsinnehållet. Frågan ”Varför?” svarar på, vilka 

                                                      

 
36 Arfwdson, Gerd B. & Arfwdson Gerhard (2002) Didaktik för lärare. Stockholm: HLS förlag,s.17 
37 Ibid., s.17 

38 Ibid.,.s.17 

39 Lindström Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: 
Fundo förlag: , s.26 

40 Ibid., s.27 

41Ibid., s.10 

42 Ibid., s.9-10 

43 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars. (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag: , s.10 

Lärare Elev 

Innehåll 
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styrdokument bestämmer vilka mål lärandet ska ha, vilket syfte, vilket stoff och 

undervisningsinnehåll samt vilka metoder som läraren ska välja. Frågan ”Hur?” besvarar vilka 

arbetssätt och arbetsformer som kan användas i undervisningen och hur de kan varieras. Hur 

fungerade de metoder jag använde? Hur struktureras innehållet? Hur preciserar målen för arbete?  

 

Figur 3. Undervisningens dimensioner44 

Relationer i didaktiska triangeln 

I den didaktiska triangel i figur 4 visas en utvecklad modell där det förklaras vilka olika typer av 

relationer det finns i didaktiken. I samspel av olika relationer som synliggörs i didaktiska triangeln 

och lärarens kunskaper väljs didaktiska metoder. Didaktiska beslut fattas med hänsyn till elever och 

deras förutsättningar. Arfwedson och Arfwedson citerar: 

Som lärare är man alltså beroende av sina elever: i alla didaktiska undervisningsbeslut utgår man 

från de elever man har framför sig.
45

  

Lärares didaktiska beslut fattas med hänsyn till ämne, lärandemål och en stor vikt i alla relationer, 

spelar lärarens yrkeskunnande in. Lärare ska ha kompetens i didaktik, ämne samt sociala relationer. 

Begreppet kompetens kan förstås som individs handlingsförmåga i relation till en specifik 

uppgift.
46

 

 

Figur 4. En utvecklat modell visar den didaktiska triangeln47  

                                                      

 
44 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag: , 

s.27 

45 Arfwdson, Gerd B. & Arfwdson Gerhard (2002) Didaktik för lärare. Stockholm: HLS förlag, s.17 

46 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag: , 

s.10 
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1. Relation: Elev - undervisningsinnehåll: lärande. Eleven ska vara uppmärksam mot ett visst 

undervisningsinnehåll, utveckla sitt eget tänkande och kompetens om innehållet. Här är en 

relation som leder till lärande. 

2. Relation: Lärare - elev, elev - elev: social kompetens. Lärarens yrke kräver en social 

kompetens. Det är ett yrke där det sker möten med olika människor. Det är viktigt för 

läraren att skapa bra relationer med sina elever som ger en bra grund för att eleverna känner 

sig trygga, sedda, bekräftade. Att se konsekvenser, att förstå de sociala sammanhangen och 

reglerna är en del av detta. 

3. Relation: Lärare – undervisningsinnehåll: ämneskompetens. Läraren behöver en god 

ämneskompetens för att välja relevant undervisningsinnehåll. Det är viktigt att lärare vet 

vad det innebär att kunna ämnet. Det är inte enbart ämneskunnandet som ingår i denna 

relation utan även tekniska, konstnärliga och praktiska kunskaper. I de mål som finns i 

varje ämnen är detta tydligt beskrivet. 

4. Relation: Lärare – elevens lärande: didaktisk kompetens. Lärarens goda didaktiska 

kompetens relateras till elevernas kunskapsutveckling. Lärarens uppgift är att ställa 

relevanta kunskapsmål, göra genomtänkta urval av stoffet samt organisera den samtidigt 

läraren förväntas att tänka på vad eleven kan redan, elevernas behov samt ta hänsyn till 

läroplaner och olika ramfaktorer. Med ramfaktorer menas tid, personal, lokaler, 

skolorganisation.
48

  

Metod 

Kvalitativ intervju 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer
 
av nio lärare i grundskolan.

49
 Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av enkla frågor som ger innehållsrika svar. Efter att intervjuerna 

genomfördes bearbeta den stora mängden av data, att hitta de för arbetet intressanta svaren, 

åsikterna och hitta mönster. Kvalitativ studie ger en bra bild av vad de intervjuade tycker och 

tänker, hur de resonerar eller reagerar. Det gäller att då särskilja eller urskilja variationerna i de 

intervjuade lärarnas handlingsmönster.
50

 I kvalitativa intervjun använder inte en standardiserad 

frågeguide, men däremot skriver forskaren en intervjuhandledning.
 51

 De frågor som är viktiga kan 

ställas utan speciell ordning. I största möjliga mån ska forskaren se till att 

undersökningspersonernas uppfattningar styr intervjun.
52

 Kvalitativ metodik innebär att forskare 

                                                                                                                                                                 

 
47 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag, 

s.10 

48 Ibid., s.10-12 

49 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s.22 

50 Ibid., s.14 

51Se Bilaga 2 i detta dokument, s.40 

52 Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn. (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur, s.101 
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ställer frågor enligt ett bestämt tema, där det finns ett utrymme för följdfrågor. Kvalitativa 

intervjuer kännetecknas av flexibilitet, då man alltid kan komma tillbaka till frågan och formulera 

om den.
 
Det händer att forskaren glömmer bort frågan eller ställer den fel och då finns det chans att 

återkomma i temat.
 53

 

 

Det finns flera aspekter i en forskningsintervju och en av dem behandlar intervjupersonens 

livsvärld. I studien tillämpades en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Forskaren försöker förstå 

fenomenet ur den andres perspektiv som i detta fall är lärare. Lärare beskriver sin livsvärld då 

intervjupersonen håller fokus vid visst tema med hjälp av intervjuguide.  

Det liknar ett vardagssamtal, men som en professionell intervju har den ett syfte och inbegriper 

teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller slutet 

frågeformulär.
54

  

Intervjufrågor kan vara av olika typer enligt Kvale.
55

 Intervjun startar med att inledande fråga ställs, 

där möjligheten ges för spontana svar samt rika beskrivningar. Intervjupersonen berättar allmänt om 

sina upplevelser. Efteråt ställs uppföljningsfrågor där intervjuaren får svar, vilket granskas kritisk. 

Dessa frågor kan ha en ifrågasättande karaktär. Vid upprepning av viktiga ord, begrepp, tema hos 

intervjupersonen eller betoning av något, är det ett tecken som påverkar utformningen av 

följfrågorna. När intervjuaren får vetskap om intressanta begrepp som är relevanta för studien, då 

ställs sonderande frågor. Sådana frågor uppmuntrar för mer detaljerad, mer rikare information om 

samma ämne. Det finns även utrymme att fortsätta med specificerade frågor. Intervjupersonen får 

här försöka ge mer precisa svar, beskrivningar vilka kan kännas mer personliga i sitt sätt. Det finns 

ett annat sätt att leda intervjun vidare. Tystnad eller pauser i samtalet ger möjlighet för intervjuaren 

att snabbt bearbeta sina frågor och leda intervjupersonen mot det valda temat. Intervjuaren avleder 

svar som är irrelevanta för studien på olika sätt, t ex nämner Kvale tolkande frågor.
 56

  

Intervjupersonen tolkar svaren och söker bekräftelse för sin tolkning hos intervjupersonen. Med 

hjälp av direkta frågor betonas utvalda perspektiv av intervjutemat. Direkta frågor bör introduceras 

efter att intervjupersonen get spontana svar kopplade till intervjutemat eller i slutet av intervjun.  

När intervjuaren anser att frågorna är besvarade, då stoppas samtalet med hjälp av strukturerade 

frågor. Sådana frågor leder till slutfasen i intervjun. 

 

Frågorna i denna studies intervjuguide är kopplade till tre kompetenser och fyra didaktiska 

relationer beskrivna av Lindström och Pennlert
57

.  

 Relation: Lärare - elev, elev - elev: social kompetens.  

 Relation: Lärare – undervisningsinnehåll: ämneskompetens.  

 Relation: Lärare – elevens lärande: didaktisk kompetens.  

 

                                                      

 
53  Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur, s.80 
54 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 43 

55 Ibid., s. 150 

56 Ibid., 152 

57 Lindström, Gunnar. & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag: , 

s.10 
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I intervjufrågorna och i svaren användes en annan benämning för IWB, Smart Board (SB), vilket är 

ett varumärke och mer bekant av alla lärare i studien. I svar och citat ersattes SB med IWB.  

 

Genomförande av intervjuer 

I studien tillämpas bekvämlighetsurval av respondenter.
 58

  I undersökningen deltar nio olika lärare 

som använder IWB i sin lärarpraktik och som arbetar i en grundskola. Lärarna började använda 

IWB ungefär från samma tidpunkt och vid en förfrågning bland lärarna inom skolan, visade det sig 

att inte alla lärare använder IWB regelbundet och att de försöker lära sig tekniken. Lärare som inte 

använder IWB regelbundet visade sin osäkerhet eller ointresse i att inte delta i undersökningen. De 

lärare som är med i studien är i sig engagerade och entusiastiska, i att lära sig allt nytt kring IWB. 

 

Två av respondenterna är ämneslärare i låg- och mellanstadiet, tre lärare arbetar i mellanstadiet och 

fem lärare är från lågstadieklasser. Alla intervjuade lärarna har helklassansvar. Lärarna i åk 1 

undervisar i ämnen så som Matematik, Engelska, Svenska, Livskunskap. Lärarna i åk4 samt åk 5 

undervisar i Matematik, Engelska, Svenska, Samhällsvetenskapsämne, Naturvetenskap, Bild och 

Livskunskap. Gemensamma ämnen för alla lärare är matematik, Engelska och Svenska. Genom att 

intervjua flera lärare ges en bättre bild av olikheter i användandet, hur lärarna resonerar om sina 

erfarenheter av den interaktiva tavlan. 

 

Lärarna fick en personlig förfrågning i skolan och vid en muntlig överenskommelse bokades 

intervjutillfällena. Efter en vecka informerades alla respondenter via ett informationsbrev om 

studiens syfte och metod
59

. I min studie valde jag att använda mig av en USB diktafon för att 

underlätta transkriberingen av intervjuerna och på ett tydligare sätt analysera resultatet.  

Intervjuerna tog plats i skolans lokaler och varade mellan 30 minuter till 45 minuter. En intervju 

gjordes i gymnastiksal, en annan i musiksal där förekom mer störande moment, men påverkade inte 

på kvalitet på ljudinspelningen. Tre intervjuer i har genomfört i olika personalarbetsrum i skolan 

som var mest optimala platser. Övriga intervjuer har genomförts i lärares klassrum under den tid då 

eleverna inte var närvarande. I vissa fall barnen gick förbi oss som skapade längre pauser och 

upprepning av vissa frågor. Det var viktigt att intervjuerna kunde göras i en adekvat miljö, viktig 

för att studiets syfte skulle uppnås och att intervjun kunde genomföras i sin helhet utan avbrott. 

Efter genomförda intervjuer transkriberade jag inspelningen för att få en tydligare överblick över 

materialet. Varje transkribering tog mellan 4 till 8 timmar att genomföra. 

Databearbetning 

Kvalitativ analys 

En kvalitativ metod kan kännetecknas av närheten till forskningsobjektet. Forskaren ska försöka 

förstå livssituation, försöka närma sig objektet och ta dennes perspektiv. Med kvalitativa metoden 

                                                      

 
58 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s.120 
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forskaren försöker se fenomenet inifrån, försöker skapa djupare uppfattning om fenomenet som 

studeras.
 60

  

For att tydliggöra arbetet skapade denna forskningsprocess i fyra steg, kalla det gärna 

kodningsregler. Analysen baseras på en kvalitativ pilotstudie (ett urval av nio intervjuer) och de 

kodningsregler jag använd mig av är tagna utifrån den didaktiska teorin.
 61

 

1. Genomföra intervju enligt guide, för att inte tappa syftet. 

2. Dela upp i relationer 

a. Lärare-elev, elev-elev 

b. Lärare-undervisningsinnehåll 

c. Lärare-elevens lärande 

3. Analysera ur tre kompetenser: 

a. Social kompetens 

b. Ämneskompetens 

c. Didaktisk kompetens 

4. Tydligöra skillnader mellan relation, objekt och kompetens. Att använda datamodeller är 

som att använda en ritning när ett hus ska byggas. 3 saker gäller för alla modeller : 

a. Det är skillnad på modell och det som ska avbildas. Modellen måste väljas med 

omsorg 

b. En modell är en förenkling av verkligheten och i vissa situationer räcker en 

generell modell och i andra krävs mer detaljrikedom, komplexitet. Den bästa 

modellen har en bra förankring i verkligheten. 

c. Modellen skapas för ett visst syfte där endast de aspekter som är relevanta för dess 

syfte ska återfinnas. Ett enda modell är inte tillräcklig tex huset har ritningar, för 

hur allt ska byggas, hur el ska se ut, hur vatten och avlopp ska gå etc. De 

kompletterar och fördjupar helheten.  

I figur 5 visas en enkel modell som belyser relationerna och objekten. 

Objektet kan vara en ram, som är mer generell och på ett pedagogiskt sätt göra det lättare att känna 

viktiga företeelser i skolverksamheten. Här innehåller objektet fysiska saker(lärare, böcker, 

dokument, IWB) och till detta kopplas data, information och kunskapskrav. 

Relationer kan vara mellan en person och en person/sak (Lärare och en elev/IWB) eller mellan en 

person och flera (lärare och alla elever i en klass).
62

  

                                                      

 
60 Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
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61 Boolsen, Merete Watt (2007)Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa, samhälle. Malmö: Gleerups Utbildning AB, s.94 
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Förklaringar

Relation: Ett till många

Relation: Ett till ett

Relation: Många till många

Objekt – fysisk eller data

Objekt

Lärare

Elev

 

Figur 5: Objekt relationer , OBS Förklaringsruta 

Studiens tillförlitlighet 

Den kvalitativa analysen ges en struktur, skapar ett handlingsmönster och visar den sociala 

ordningen i studiens resultat. Detta ska göras med hänsyn till principer som beskriver studiens 

giltighet och pålitlighet vilket bestäms enligt Boolsen av hur väl resultaten stämmer överens med 

problemställningen och datamaterialet.
 63

 En begränsning hos denna typ av kvalitativa studier är 

möjligheten att skapa resultat som är generella. Studiens tillförlitlighet, eller reliabilitet, handlar till 

stor del om valet av metoder och vilken betydelse detta val har för hur väl man har lyckats att 

beskriva det som har varit syftet med studien. Eftersom forskaren själv är det primära instrumentet 

för insamlingen av informationen, har denna filtrerats genom hans eller hennes värderingar. Ett sätt 

att säkerställa den inre validiteten är att stämma av de resultat man fått fram med de personer som 

ingått i studien, detta ska inte göras i detta arbete, eftersom tiden är en begränsning. Att spela in 

intervjuer på USB diktafon, ger möjlighet att återvända till inspelningen för noggrannare 

transkribering. Sjöberg påpekar att inspelningen av intervjun är en intern validering, då det är 

intervjupersonens perspektiv som utgör tolkningar och inte forskares egna sammanfattningar.
64

 

Transkriberat material kan ses som ett belägg för trovärdighet. I kvalitativa studier kan det uppstå 

problem med studiens trovärdighet. Forskare måste bevisa för läsaren att forskningsresultat är 

trovärdig. Ett grundkrav är att all data som presenteras ska vara insamlad på ett seriöst sätt och i 

relevans med studiens problemformulering. Det ska förekomma reflektioner om etiska aspekterna i 

studien för att göra den mer trovärdig
65

  

Validitet i kvalitativa analyser 

Begreppen validitet och reliabilitet stämmer överens med kvalitativa studier. Det finns flera 

möjligheter att mäta validitet i studien. Forskaren ska tänka kritiskt, kritisk granska all 

informationen som samlas in och dokumentera sin egen forskningsprocess. Forskaren ska berätta 
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65 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
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hur data samlades in och avkodades. Slutligen är et kvalitetskriterium, att kunna presentera ny 

kunskap ur den kvalitativa forskningen. 
66

 

Etiska aspekter  

Enligt etiska riktlinjer är det viktigt att följa de forskningsetiska principerna och därmed skydda de 

enskilda individernas integritet. De forskningsetiska principerna ska enligt Kvale genomsyra hela 

arbetet. 
67

 Han beskriver att konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i en 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa data. Det betyder att i beskrivningen av alla som 

har deltagit i undersökningen, utesluta att nämna individer vid namn etc. som gör det möjligt för 

andra att identifiera dem. Det ska inte heller vara möjligt att identifiera skolan . 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter samlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningen.  

- All data som samlas in med hjälp av digital USB diktafon används endast till denna studie 

och förstörs efter examinationen.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och avbryta intervjun.  

- Skriftligt samtycke av rektorn och alla intervjudeltagare. Dessutom avbröt ingen av 

intervjupersonerna intervjuerna i studien.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningens syfte.  

- Berörda lärare informerades personligt per ett informationsbrev (se bilaga 1) om studiens 

syfte och att deltagandet var frivilligt och de berörda gav sitt muntliga godkännande. 

- Rektorn i skolan bekräftade skriftligt sitt godkännande för studiegenomförandet 

I forskningsprojekt råder det tystnadsplikt. Med detta menas att forskaren måste vidta sådana 

åtgärder att alla enskilda och känsliga uppgifter inte går att identifiera med någon person. 

- Alla uppgifter i skriven text avkodades, så att de inte går att identifiera av någon 

utomstående. 

- Skolan avidentifierades genom att område samt namn inte anges. 
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Resultat  

Att använda sig av data och objekt modellering, vilket används idag i framtagande av hela IT-

system, inklusive roller, kunskapskrav, hantering av affärer, utbildning, programkod etc. är ett 

praktiskt verktyg, vilket kompletterar den didaktiska teorierna och tar bort delar av dess oklarheter. 

Detta ska inte ses som en ny modell utan som en ”modellering”, en beskrivning av en skolvardag 

med hjälp av en beprövad arbetssätt vilket används i stora delar av dagens företag. Verktygen 

innehåller mer än nedanstående och detta är dess enklaste verktygslåda, vilket är de baskunskaper 

som lärs ut i Universitet och högskolor idag. De didaktiska teorins grundbegrepp Ämne, Lärare och 

Elev är i centrum och den här figuren är mer detaljerad och tar upp viktiga relationer, vilka speglas i 

intervjuerna och i resultaten. 

Relationer i lärarens vardag med IWB 

användning

Lärare ElevÄmne

Styrdokument/

Mål

IWB,s 

funktioner/

redskap

Litteratur 

inkl. digital 

läromedel

Internet

Planering

FöräldrarWhiteboard

 

Figur 6: Objektrelationer mellan olika objekt enligt min sammanfattande analys 
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Relation: Lärare - elev, elev - elev: social kompetens 

Elevernas färdighet med att kommunicera med andra? 

Kommunikation mellan lärare och elever är en viktig aspekt i det pedagogiska arbetet.
68

 Det är 

roligt för eleverna att den nya tekniken kommer in i deras klassrum. Eleverna får mer utrymme att 

samtala om ämnet som förstärks visuellt med hjälp av IWB. Eleverna arbetar tillsammans med 

uppgifter som skapar dialog, interaktion vilket utvecklar deras ansvarstagande.  

Om barnen har bilder med sig så jag kan lätt visa bilderna, då samtalar vi kring dem. Barnen har 

muntliga framförande, när de tar med bilder hemifrån, de får visa och berätta framför hela klassen 

om sina bilder. Den här möjligheten hade man förr med datorn, men nu är det mycket tydligare. 

Det är lättare att visa inför gruppen, särskild med presentationer.(IP 2) 

Nackdelen är att inte så många barn kan arbeta åt gången med IWB, men det är en fördel att 

samtliga elever kan se vad som händer. 

Det är en enda nackdel när man har många barn! Man kan inte prata med alla elever när man 

arbetar. Det ju bara en åt gången kan arbeta vid IWB. Eleverna tycker att det inte gör så mycket att 

de inte kan arbeta samtidigt vid IWB. Eleverna tycker ändå att det är roligt. Det spelar ingen roll 

om det är lärare eller en kompis som kommer fram. Det är fortfarande så intressant, så nytt, så att 

det gör att eleverna blir intresserade och lockade av IWB. Jag försöker lägga upp lektionen så att 

både blir interaktiv för barnen och att det visar fina bilder, då barnen själva arbetar med IWB. De 

arbetar två och två med mattespel eller svenska spel. (IP 2) 

När vi arbetar med fakta i ett område så utarbetar vi en tankekarta och vi diskuterar vad något ska 

placeras och så sparar vi undan det. Barnen får tankekartan i sina böcker direkt på eftermiddagen. 

[…] Ungarna är med och bestämmer hur tankekartan ska se ut och då det ju barnen är med i själva 

processen. Det är inte jag som står vid IWB och pratar. (IP 5) 

Att se och bekräfta eleverna 

Läraren har i uppdrag att främja barnens utveckling då sociala kompetenser är viktigt att utöva. 

Eleverna har behov att blir sedda och bekräftade
69

. Lärare ser eleverna bättre när de inte vänder 

ryggen mot barnen. Med hjälp av en dokumentkamera läraren visar på ett tydligt sätt hur elever 

klarar av uppgifter, vilket lyfter barnens självkänsla och de lär de andra vad som förväntas av dem 

för att lösa uppgifter.  

Dokumentkameran har varit fantastisk tycker jag! Just med den kan jag så enkelt visa för de andra 

barnen, ett gott exempel, ”Så här har Ulla har gjort, titta! Vad fint har hon skrivit” och alla barn 

kan se och Ulla skiner som en sol. (IP 4) 

Man kan ju se mer på hur barnen reagerar. Om jag själv står och skriver på tavlan så ser ju jag inte 

deras reaktion så det är en fördel. tycker jag, Att man har eleverna med sig på något sätt. Förr när 

man skrev på tavlan så hade man ryggen mot, så man ser inte riktigt, om eleverna hänger med 

eller inte. (IP 3) 
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Eleverna hjälper oftast lärarna att hantera tekniken för att de är mer kunniga och uppmärksamma på 

de olika funktionaliteterna tavlan har. Eleverna blir nu ”lärare” som handleder vilket glädjer lärarna. 

Lärare lär sig tillsammans med eleverna hur IWB fungerar. Det finns alltid elever som hjälper 

läraren eller andra elever med tekniken. På detta sätt bekräftas barnens kompetenser i IWB teknik.  

Detta medium är barnens medium, på ett sätt, och vi håller på att försöka lära oss erövra den. Det 

är väl så att många lärare tycker att det är jobbigt, därför att de inte kan så mycket. Barnen är så 

snabba och dessutom har man många barn! Någon ser det, och det, och det. Man får inte vara rädd 

att göra bort sig. Så härom dagen, då skrattade jag. Du vet, man står där med pennor med 

Notebook programmet som en viktig del av IWB. Jag lyfter pennan, står, pratar och går genom ett 

tema. Sedan jag började sudda, men då hade pennan råkade hamna i suddet (ett speciell behållare 

finns för sudd). IWB trodde att suddet var en penna, så när jag började sudda, då började jag 

skriva istället. Då hörde jag en pojke som storskrattade.”Jag såg att det skulle hända!”, sade han. 

Så det finns alltid någon som ser vad man gör . […] han förstod att det började hända någonting 

och så började han skratta. Undrar hur länge han har suttit och tänkt på?[…] ”När ska hon göra 

fel?” Hans glädje... oh gud vad han skrattade! ”Jag såg att det skulle hända!” Jag tyckte det var 

jättekul. Det betyder att du har så många kontrollanter. Alla kan inte allt. […] Jag får minst 10 

förslag ”Du måste göra det och det”. Eleverna har bra idéer oftast och det är bra att utnyttja det. 

(IP 1) 

Jag ser det som en fördel att man lär sig tillsammans med eleverna Jag är inte fullfjädrad, jag lär 

mig och eleverna kommer med tips och det är kul att man lär sig tekniken tillsammans, för att 

ungarna är jätteduktiga. (IP 7) 

Lärarens relation med föräldrarna  

Läraren ska etablera goda relationer med föräldrarna. Både parterna har ett fostransuppdrag i 

samhället
70

. Veckobrev skickas direkt hem så att föräldrarna får information om lärarens planering, 

skolans verksamhet, individuella utvecklingsplaner för varje elev. Om eleven har varit sjuk, då 

finns också möjligheten att skicka lektionsinnehållet direkt hem via e-mail.  

Oftast det är så att det man skriver på en vanlig tavla, då försvinner materialet. Nu jag kan spara 

mina planerade instruktioner.[…] När några elever var sjuka, då kommer jag tillbaka till gamla 

lektionerna. Till exempel när föräldrarna hämtar barnen och kommer till mig, så säger jag. ”Vi har 

arbetat i svenskan med det…” så tog jag upp lektionsinnehållet på IWB. ”[…] Jag frågar 

föräldrarna ”Vill du ha det på pappar eller så jag kan skicka lektionen via ett e-mail till dig?”, ”Jo, 

du kan e-maila de sidorna direkt”. (IP 1) 

IWB används flitig av många lärare på föräldramöten till exempel. Föräldrarna är nyfikna på den 

nya tekniken i skolan och uppfattar att skolan utvecklas och tar ett steg framåt.  

Föräldrar, de är så fascinerade av IWB att det inte är klokt! De tycker att den är väldigt bra! När vi 

visar ett bildspel med barnen eller visar kort på barnen (IP 7) 

Föräldrarna tycker att den är en jättebra skola, som har IWB och är så mycket framåt och det är 

också är en fördel för att eleverna har föräldrarna med sig. Föräldrarna är imponerade att vi har 

IWB. (IP 5) 
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Sammanfattande analys 

I lärarens sociala kompetens ingår att skapa goda relationer med föräldrarna.
71

 IWB-användning 

skaffar nya sätt att kommunicera med föräldrar både muntligt och med hjälp av digitala tekniken. 

Att använda e-mail och Internet ökar kontaktytorna mellan elever och föräldrar. I didaktiska teorin 

finns inga direkta beskrivningar om relationer ”IWB-lärare” eller IT tekniken, men det visar sig att 

IWB har påverkan på lärarens relationer mellan eleverna samt föräldrar. IWB tar ett större utrymme 

i skapande av relationer genom att lektioner kan sparas, skickas hem till eleven, uppföljning av 

lektionerna är lättare att genomföra, föräldrarna får aktuell information om barnens vardag i skolan. 

 

Lärarna uppfattar sin begränsning i kunnandet av den nya IT-tekniken, då eleverna införskaffar 

kompetenser inom IWB snabbare i klassrummet. Eleverna hjälper då lärare med IWB tekniken 

vilket är tecken på elevernas självlärda förmåga att undervisa. 

I figur 1 finns en beskrivning av två typer av praktisk didaktik.
 72

 Praktisk didaktik 1 motsvarar 

vardagsdidaktik som innebär utveckling av praktiska kunskaper hos eleven som kännetecknas av en 

spontan förmåga att undervisa utan krav på utbildning.
73

 Det innebär att lärare och elever lär sig 

IWB tekniken i samspel. 

 

Lärare skapar goda sociala relationer med eleverna med hjälp av IWB och lär eleverna att ta ett allt 

större ansvar för sitt eget lärande, föra dialog med sina kamrater, reflektera över 

undervisningsinnehållet. IWB möjliggör att eleverna fokuserar på det som är mest centralt på 

lektionerna och höjer motivationen genom att skapa intressanta lektioner med hjälp av IWB. 

Elevernas förmåga att kommunicera påverkas av IWB då lärande sker i en aktiv dialog kring 

undervisningens innehåll. Eleverna deltar mer aktiv i undervisningen genom att fråga, diskutera, 

reflektera. DISKUSSION? Slutsatsen kan vara att det visuella tillsammans med den interaktiva gör 

det lättare att ta in ny kunskap. 

Relation: Lärare – undervisningsinnehåll: ämneskompetens 

Integration av IWB i undervisning i olika ämnen 

Fokus i denna relation är ämnen och lärarens ämneskompetens.
74

 Relationen motsvarar en annan 

didaktisk princip som gäller lärares innehållskunskap inom ämnen och teorier. Det framgår i 

intervjuerna att lärare uppfattar att IWB kan tillämpas med alla ämnen. Enlig didaktiska triangel 

kan frågan ”vad?” förknippas med undervisningsinnehållet. Vad undervisningen ska handla om? 

Vad är det för mål som ska ställas? Vad ska eleverna rikta sin uppmärksamhet mot? 
75

 Här är några 

exempel på hur lärare använder IWB i undervisningen med olika ämnen.  

 

Matematik: Ett av kärnämnena i skolan, där läraren ser vikten i att använda IWB för att lyfta upp 

ämnet bland barnen och förbättra förståelse. Lärare använder IWB funktionerna så att lärande i 
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matematikämne sker på ett lekfullt sätt. Genomgångar av vissa teman, inom ämnet, med hjälp av 

IWB uppfattas av lärarna som ett lyft, då eleverna förstår ämnet bättre. 

Vi kan plocka bort, tillägga . Barnen kan komma själva fram och visa hur mycket är 40, hur 

många tior fattas tills det blir 40. Det är en enkel sak som är bra. Det finns memoryspel på IWB, 

”hitta tio kompisen” eller ”ord som rimmar med varandra”. Det finns tärningar med siffror som 

kommer fram slumpmässigt. Kanske man har tre tärningar så det kommer fler siffror, då arbetar vi 

med subtraktion och addition. (IP 2) 

Det har blivit ett lyft. Mina genomgångar i ämnet har blivit mycket bättre och tydligare. […] Om 

jag tänker efter, det är mitt jobb handlar om – jag ska få eleverna att förstå... ( IP 1) 

NO: Det finns möjligheter att visa mer information inom ämnet i form av filmer etc. om vissa 

fenomen som lärare har med syfte att förklara och bättre studera. Om eleverna ska göra några 

experiment, då visas arbetsuppgifter med hjälp av dokumentkamera.  

Det är spännande och kul, att undervisningen blir varierad. Jag letar efter olika material och när 

jag hittar något bra, då säger jag ”Yes! Det här kan jag använda.” Igår hittade jag en film till 

exempel till NO som är jätteaktuellt ”Vulkaner och jordbävningar”. (IP 1) 

NO, där använder jag också dokumentkameran, där jag lägger fram ett material. Om vi har 

arbetsuppgifter som jag ska förklara, då lägger jag fram de under dokumentkameran. Eleverna ser 

allt på helskärm, då jag kan peka, förklara, skriva. Eleverna fyller i sina papper eller jag visar 

material ur böcker. (IP 6) 

Engelska: Det finns mycket material på Internet och via IWB blir tillgängligt i undervisningen. Att 

t ex höra språket från dess ursprungliga länder, påverkar lärandet. 

Om jag tar engelskan så ser jag att eleverna har en chans att höra Jag kan hämta program från 

hemsidor just på engelska, så får eleverna höra språket och inte bara mig eller en kassettband. Jag 

tror att det gör att eleverna 1är sig engelskan mera […] Jag tycker det är fantastiskt att kunna 

hämta material från Internet. Hämta små filmer, historier, sånger, spel eller uppgifter.[…]Jag 

märker att ungarna tycker att det är roligt (IP 6) 

SO: Ämnet har en fördel, då det finns enorma resurser på Internet som lärare använder. Aktuell 

information från hela världen finns alltid tillgängligt. 

Speciellt med SO, när man kan ta in hela världen egentligen, jag tror det! Om jag pratar SO så 

behöver jag inte gå hem och göra lektioner i ämnet, då jag kan söka information på Internet när vi 

pratar om ett land. Under en lektion hade alla barn redovisat om Norge, men ingen förstod vad det 

var, Hurtigrutten? Och jag förklarade att Hurtigrutten är en fjord. Senare visar jag upp det och 

barnen ser detta. Vi ser dessa fantasiska båtfärder, som man kan köpa och som alla svenskarna vill 

åka på. Allt detta har jag gjort på fyra minuter! (IP 4) 

Bild: Lärarna har upptäckt IWB´s möjligheter för undervisningen i Bild. 

Det är verkligen så att jag har haft IWB i bild också till exempel. När jag ritar någonting och 

eleverna ska följa mina instruktioner. Det finns verkligen möjligeter, tycker jag. (IP 3) 

Jag använder IWB mycket i alla ämnen, men använder minst i bildämnet. Det är rätt så naturligt 

kanske, jag vet inte egentligen. Jag kanske kan ha IWB som inspiration... (IP 7) 

Svenska: I Svenska används IWB flitigt. Eleverna ser texter, bokstäver eller skriver om bilder som 

visas på IWB. 

Det finns material som vi kan ladda ned från Internet som finns även i våra svenska böcker. Tema 

bokstäver till exempel. Vi skriver mycket texter.[…]. Vi hjälps åt att skriva en text. som vi kanske 
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rättar tillsammans och gör det snyggt. Barnen traditionellt skriver av eller jag skriver ut det. 

Mycket i svenskan är att arbeta med bokstäver. Jag visar filmer om bokstäver, introducerar 

veckans bokstav eller plockar fram bilder.(IP 2) 

När jag arbetar med glosförhör i svenskan, då skriver jag glosorna på tavlan. […] Eleverna lär sig 

hur man skriver dikter, analyser eller ritar på IWB. Till exempel, eleverna hade en uppgift att 

skriva om en person, så jag har hittat en bild på Mona Lisa. Jag har insett att vilken fantastisk bild 

det var, istället för den gamla bilden från boken, då tyckte barnen att det är mycket roligare arbeta 

på det sättet. IWB är jätte jätteviktig!(IP1) 

Idrott: Lärare i idrott använder inte IWB i undervisningen, men ser möjligheter med tekniken. Med 

hjälp av IWB lärare kan visa till elever relevant information inom ämnet.  

Om jag ska ha gå genom teori på lektioner, så kan jag använda IWB (IP6) 

Musik: Musiklärare finner tekniken användbar i sin undervisning och uppfattar att det är ett bra sätt 

att visa till exempel en musikgrupp, artister, musikinstrument och samtidigt presentera information 

med ljud.  

Tidigare vi har lyssnat på CD skivor bara som musik, men det ger ganska mycket att kunna 

samtidigt både höra och se personen framföra. Så då började jag använda IWB. (IP8) 

Sammanfattande analys  

Att ha kunskaper om innehållet som behandlas i undervisningen enlig didaktiska teorin är en viktig 

aspekt. Att integrera IWB i undervisningen i alla ämnen är inte en snabb process, men redan efter 

fem månaders användning det visar sig att lärarna uppfattar att undervisningen med IWB blir 

varierad och rolig för eleverna. IWB har framträdande roll i samhällsorienterade ämnen, matematik, 

svenska och engelska. I många andra ämnen ses IWB som en kombination med stora tavlan och 

dokumentkamera. Didaktiska relationen mellan lärare och undervisningsinnehåll påverkas av IWB-

användning men behöver utvecklas. Lärare uppfattar att IWB kan användas i olika sammanhang i 

undervisningen och en av fördelarna med IWB är att väcka elevernas intresse för ett visst ämne.
 76

 

Lärarens ämneskunskaper är naturligtvis viktiga, men framför allt gäller det att läraren har en 

mycket god didaktisk kompetens och kan använda IWB på ett sätt som gynnar lärandet hos varje 

elev. 

Relation: Lärare – elevens lärande: didaktisk kompetens 

Lärarens didaktiska kompetens innefattar lärarens kunskaper om hur man skapar förutsättningar för 

elevernas lärande och kunskapsutveckling
77

. I denna relation ingår lärarens reflektion över 

elevernas lärande. Läraren förväntas ställa relevanta kunskapsmål, ta hänsyn till styrdokument, göra 

meningsfulla urval av undervisningsinnehåll. I figur 4 relationen lärare-elevens lärande står i mitten 

eller bland andra didaktiska relationer som en mittpunkt.
 78

 Lindström och Pennlert poängterar 

vikten av denna relation och synliggör sambandet mellan alla relationer vilka är beroende av 
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varandra.
79

 Relationen visar på samband på social kompetens, ämneskompetens samt didaktisk 

kompetens. 

 

Lärarens hänsyn till styrdokument 

I nuvarande styrdokument finns inte exakta formuleringar om lärarens IT- kompetens eller 

färdighetskrav för IWB användande om IT tekniken och lärande som är kan tolkas mellan raderna 

som är underförstått. Läraren ska ta hänsyn till styrdokument
80

. Svar på frågan om medvetenhet om 

styrdokument och vilket stöd för användandet av IWB det finns är skiftande. Det är svårt för lärarna 

att finna formuleringar ur styrdokument som kan kopplas till användandet IWB. 

Jag ska vara helt ärlig, ingen aning… Jag har inte tittat på det här sättet. Jag tror att det kan vara 

omväxlande, inspirerande rolig undervisning. (IP 7) 

Medan vissa lärare är osäkra svarar andra att de känner till vad som står i styrdokument som stödjer 

användning av IWB i skolan: 

Det står ju mycket om internationalisering, globalisering, integrering så att jag känner att där jag 

får stöd.(IP 6) 

Elevaktivitet med barnen, elevens medverkan, alla de här bitarna finns ju i styrdokument tycker 

jag. […] det här med lust och glädje tycker jag och just engagemanget och medverkan.(IP 4) 

Att elever ska kunna påverka sin egen inlärningssituation. Att ge möjligheter för så många barn att 

lära sig på olika sätt (IP 5) 

Lärarnas olika sätt att använda IWB i undervisningen 

Lärare finner flera olika sätt att använda IWB; traditionellt och nytt. Lärare uppfattar att användning 

av IWB stödjer planeringen av lektionerna och involverar eleverna i denna process. 

Man måste ändra på sin undervisning. Man kan använda IWB på två olika sätt; på ett gammal och 

traditionellt sätt som Whiteboardtavla eller på ett nytt sätt men fortfarande som Whiteboardtavla. 

Man lägger upp hela sin undervisning på ett helt annat sätt. […]Man kan plocka upp bilder, öppna 

filer som man har sparat om man har gjort lektioner hemma. använda som ett Power Point 

presentation. I princip så kan man använda IWB, som en förlängning av dataskärmen. Man 

använder den som ett nytt verktyg i sin undervisning så har man eleverna i planeringen: Dels att 

man skriver, dels att man hjälps åt att bygga upp saker som man dokumenterar. (IP 5) 

Hänsyn till elevernas förkunskaper och behov 

Det är vanligt att lärare utarbetar tankekartor tillsammans med eleverna utifrån förkunskaper i ett 

valt tema. Läraren testar elevernas förkunskaper genom till exempel utarbeta en tankekarta med 

hjälp av datorn. Tankekartan byggs utifrån elevens tidigare erfarenheter. Syfte med tankekarta är att 

snabbt få en översikt av ett ämne, tema som kan användas som repetition av lektionsmaterialet. 

Strukturen är enkel, i mitten skrivs ner ett huvudtema och relaterade teman utvecklas vidare med 

relevanta ord och begrepp. 
81

 Lärare uppfattar att tankekartor främjar elevernas lärande. 

Nu, vi pratar om att eleverna ska få standardfakta omkring djur, då diskuterar vi ”Hur vill du 

göra?” frågar jag.”Jag vill göra som Mindmap vad det nu heter”; säger eleven, ” På tavlan, så 
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brukar vi göra den. Nu vill jag göra en Mindmap i min bok. Jag vill göra frågor som du brukar 

skriva i från början”. Eleverna kommer ihåg mycket bättre för att jag har gjort det så många 

gånger och känner igen mönster. Det är en sak att de lär sig mycket snabbare plus att eleverna har 

en bild på det abstrakta som jag plockar in i färg med hjälp av IWB. (IP 5) 

Lärare visar bilder i storformat till valda begrepp, ord, teman med hjälp av en dokumentkamera. 

Dokumentkamera används även för att hjälpa tysta elever att höras och synas på ett helt annat sätt. 

Elevernas behov att höras blir tillfredställda. 

Så fort jag ska använda dokumentkamera så lägger jag upp barnens arbeten på IWB och detta blir 

som en helhet.[…] då får jag vilken liten detalj som helst när barnen vill visa något och berätta. 

Alla kan se den på IWB. Det är fantastiskt tycker jag! Texter, om du vill läsa, berätta texter. Man 

ser bilden som man har valt och sedan berättar om den[…] Till exempel det var en pojke igår som 

hade talfel, som ville läsa, berätta sin lilla text och han hördes inte. Jag tänkte att det kommer vara 

svårt, för att jag vet att det är en bra text, men ingen kommer att höra. Då sade vi så, om vi lägger 

upp texten, så ser man den. Pojken kunde läsa högt och eleverna såg texten samtidigt. Alla kunde 

höra. Det borde jag göra lite oftare med elever som är väldig tysta. Det blev jättebra. Så ser 

eleverna och kan följa med texten. (IP 1) 

Lärarens sätt att rikta elevernas uppmärksamhet mot undervisningsinnehåll 

Ofta inleds lektioner med en introduktion, vilket presenteras med hjälp av IWB. Det påverkas inte 

uppläggningen av lektioner avsevärt, men inledningar av nytt tema/ämne förändras och förbättras. 

Jag använder IWB till introduktion och presentation av olika lektioners innehåll och inledningen. 

Om jag ska starta upp någonting nytt, då känns det att barnen är med . Sedan kan vi fortsätta 

utvecklas (IP 8) 

Hur jag lägger upp lektionen är det ingen skillnad på, tycker jag. Det har alltid varit samma, så är 

det med inledningar Då har man introduktioner först och främst, och gå vidare och jobba. Men jag 

menar att det blir mer lustfylld. (IP 7) 

Lärare uppmärksammar elever till ett visst undervisningsinnehåll. Att arbeta med introduktioner 

kan ses som ett konstverk då lärarna skapar fina presentationer och inledningar inför varje ny tema. 

IWB ses som ett bra verktyg för den typen av arbete. 

Jag får på ett helt annat sätt elevernas uppmärksamhet. Det går ju att göra lektioner mycket 

intressantare. Vi pratade om Berlinmuren till exempel, då har vi tagit fram bilder, pratade om dem, 

visade en film. Det går ju göra mycket intressantare presentationer för barnen och samtidigt kan 

jag spara allting. Allt som vi gör sparar vi! (IP 2) 

Jag kan känna också att jag kan dela med mig, en del av små detaljer till hela gruppen. Jag 

behöver inte gå runt och visa hur eleverna har tänkt. Alla ser det samtidigt! Inte så att ”nu du får 

se” och ”nu du får se” utan alla delar samma upplevelser även om små saker! (IP 1) 

Jag tror att viktigaste för barnens lärande är att det är roligt, jag tror att eleverna är mer delaktiga i 

undervisningen. […] Ja, jag ser det, eleverna är med, ”Vad spännande! Vad ska hända nu?” Jag 

vet att 98 %, vill ju ha det roligt på något sätt. (IP 4) 

Eleverna visar ett stort intresse och engagemang för att arbeta med IWB. 

Det är engagemanget från eleverna som blir större när man använder IWB, på det sättet, än att 

bara att lyssna på CD skivor man presenterar.[…] Det är klart att man blir mer engagerad själv 

som lärare när man tar IWB så det finns en massa olika möjligheter när man har den tycker jag att 
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man känner sig mer inspirerad själv, att kanske hitta på nya lektioner som man inte har haft förut 

(IP 8) 

Elevernas kunskapsutveckling  

Lärare är medvetna att Internet öppnar enorma möjligheter att söka fram information och eleverna 

har oftast tillgång till internet i skolan. Det är lätt att hitta information på Internet t ex om ett 

fenomen, en undran, begrepp eller ord. Barnen utvecklas i olika ämne och deras kunskaper om hur 

IWB kan användas ökar. 

, 

Eleverna har fått en bredare värld. Dels att barnen kommer in . Lär sig mer om teknik. Blir insatta 

i teknik, dator. IWB är ju en stor dataskärm. Eleverna säger själv nu. ”Ja vi kan slå upp i böcker, 

vi kan Googla, söka på Internet”. Med detta kan man också ta kritisk tänkande, kritisk granskning 

av källor. Granskar det man läser. Nu får eleverna det mycket tidigare. Internetvanorna. Det gör vi 

i en grupp. Söker fakta. När man gör det själv, behöver man inte samtala om det, men här läser vi 

texten tillsammans och funderar om den. Man får en helt annan diskussion. Det är praktiskt. Alla 

ser ju tillsammans. De här barnen växer upp i en tekniskålder jag menar att för eleverna är datorn 

en självklarhet. Det var inte så, när jag var liten. De kommer att leva med det resten av sitt liv, så 

eleverna har en datorvana och kritiskt tänkande redan från början. (IP 2) 

Elevernas fokus mot undervisningsinnehåll  

Alla kan se vad som visas på IWB. Allas blickar riktas mot tavlan, med det menar lärarna att 

användningen a IWB hjälper att fånga barnens fokus och ger en längre koncentration. Även barn 

med koncentrationssvårigheter får hjälp av denna teknik. 

Man märker att eleverna har mycket längre fokus på vad vi gör. De håller sig längre koncentrerade 

[…] Med hjälp av IWB pratar jag, skriver, tar fram en liten filmsnutt. Allt kan kompletteras! Jo, 

att fånga barnens fokus. Forskningen har visat för barn som har koncentrationssvårigheter, att med 

hjälp av IWB, blir lektionerna mer intressanta. (IP 2)  

Lärarnas medvetenhet om olika inlärningsstilar  

Läraren bör kunna välja lämpliga metoder för bearbetning av olika innehåll
82

. Metoder eller 

arbetssätt förknippas med didaktiska triangeln där är huvudfrågan är hur
83

. Frågorna angående 

innehåll och metoder kan vara många. Hur lär sig eleverna? Hur relevant är lektionernas innehåll 

och stämmer dessa med tanke på läroplanens målsättningar? Hur kan metoderna anpassas till den 

ökade förståelse av innehållet i lektionerna? Hur IWB skapar goda möjligheter för olika metoder, 

då läraren arbetar med lektionsinnehållet på olika sätt.  

 

Det finns kunskap hos lärarna om pedagogiska metoder, som underlättar för personer med olika 

slags inlärningssvårigheter att förvärva kunskaper. Många av respondenterna poängterade vikten av 

medvetenhet om olika inlärningsstilar hos eleverna. Många lärare anger argument för att använda 

IWB, då elevernas lärande beror på att de har olika inlärningsstilar.  

Jag tror att eleverna lär sig på flera sätt. Det är flera som kan lära sig om samma sak, för att förut. 

det var kanske bara de som kunde läsa som kunde lära sig.[…] Nu finns fler möjligheter för barn 
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att lära sig med IWB och fler barn kan lära sig mer med IWB tror jag. [...] Det är många andra 

saker i klassrummet som påverkar inlärningen men framförallt när man står vid tavlan (IP5) 

Man tillgodoser olika inlärningsstilar Att alla lär sig på olika sätt så jag säger att den (IWB) 

hjälper att variera undervisningen och gör den intressant och jag hoppas att alla i alla fall får 

någonting som de tycker om. Jag vet ju, att ungarna tycker att det är kul. (IP 6) 

Jag tror att eleverna får en helt annan helhetsbild och annat perspektiv på saker när man både ser 

och hör man förstår på ett annat sätt man får hela bilden på en gång på något sätt (IP 8) 

Många barn behöver den visuella också inte enbart auditiv. […] Eleverna behöver komma tillbaka 

till samma bild för att komma ihåg. (IP 2)  

Om det är roligt med skolan, då uppfattar eleverna läraren bättre och dessutom lär de sig bättre när 

materialet presenteras på ett professionellt sätt. Att så många som möjligt får möjlighet lär sig är 

viktigt för lärarna. IWB som redskap ger tillgång till ljud, bild och video som kan användas 

samtidigt. Fakta presenteras på IWB på ett mångsidigt sätt. 

Det blir roligare, för det tror jag faktiskt det blir. Det blir mer färgfyllt på det du kan se. Allt ser 

mycket trevligare ut och mycket proffsigare Att det blir roligare. Om det blir roligt, det är lättare 

att lära sig flaggor till exempel som är så här stora(visar) än de här flaggorna som är så här (visar 

att flagorna är små i böckerna) Jag tror att eleverna kommer ihåg det på ett annat sätt. Jag tror det 

och det är så mycket enklare. […] Det är självklart jättepositivt för barnen och deras utveckling 

och deras inlärning, det är självklart det.(IP7) 

Val av relevant undervisningsinnehåll  

Många lärare påpekar att i början tar det tid att hitta rätt material för lektionerna, granska innehållet 

och göra ett genomtänkt urval av stoffet. Det övergripande syftet är att välja ett intressant, 

spännande och utmanande ämnesinnehåll vilket väcker lusten, motivationen för att lära sig mera.
84

 

Lärare bör göra relevanta urval av innehåll utifrån elevernas behov.
85

 

När jag ska ha nya lektioner, då krävs det mycket förarbete men när man har grävt lite och har 

letat lite så kan man få en jättebra lektion (IP 8) 

Lärarnas uppfattningar om fördelar med IWB 

Lärares reflekterar över sin undervisning och vi som forskare ser kopplingen till den praktisk 

didaktiska, som utövas av en utbildad lärare. Lärare som är aktiva, styr sin undervisning genom att 

ordna, prioritera och organiserar den. Lärares paktiska kunskap är utövande under en lektion och 

sker i integration med lärares vardag.
 86

 IWB påverkar på lärarens professionsutveckling och 

undervisning samt elevernas förhållning till undervisningen.  

Jag har fått mig att utvecklas och jag tänker mycket mera på hur jag presenterar 

lektionsinnehållet. (IP 2) 

Jag själv, så klart påverkas jag mycket, därför att jag har hittat en mängd, av nya världar som 

öppnas på något vis. […]Jag kan säga att informationsflödet påverkar. (IP6) 
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Jag har inte ändrat min undervisning så mycket i grunden, utan IWB är mer som ett hjälpmedel för 

mig, det är klart. Det är inte så att nu ska vi ta bort allt traditionellt. (IP7) 

Jag tycker att för barnen det är roligare. De kan göra egna arbeten i för att det blir så 

professionellt. […] Att eleverna är med och skapar och att jag sparar lektionerna. Det är jättestor 

skillnad .[…] Det tycker jag är en plus i att man planerar lektionerna för IWB, det blir mer 

visuellt. Jag gör presentationerna på helt annat sätt . (IP 5) 

Det uttalades att det inte finns så stor skillnad hur mycket eleverna lär sig med IWB men de lär sig 

på ett annat sätt, då lektionerna är mer levande. Det traditionella som finns i undervisningen behålls 

men dynamiken på lektionerna ändras.  

Jag tror inte att barnen lär sig någonting mer. Jag tror inte, ingen skillnad. Det är ju mer att 

lektionerna blir mer levande man levandegör saker. Det blir en annan dynamik i undervisningen 

är det ju helt klart, istället för det här gamla sättet, att rulla fram gamla overheaden. Det är 

självklart blir det och du kan se resultatet i färg, istället att sitta och trycka på någon knapp på TV 

(IP7) 

Det framkommer många positiva sidor om IWB i lärarens uttalande. Det är viktigt att det finns 

möjligheter att närma sig världen för både elever och lärare. Det öppnas hela världen i deras 

klassrum. 

Jag tycker att det blev mycket roligare efter att jag fick IWB. Efter så många år, som du hör, som 

jag varit lärare så händer det någonting nytt i mitt yrkesliv. Jag kunde tänka på ett annat sätt, ta in 

omvärlden i mitt klassrum. Det var tjusigt sagd… omvärlden. (IP1)  

Man kan ju få världen väldigt nära! (IP4) 

Tidsbesparing som en av största fördelarna 

Dokumentkamera ersätter oftast en föråldrad teknik som OH projektor. Nu är det smidigt och lätt 

att presentera informationen. Lärare ägnar inte tid åt att hämta OH projektor utan på ett enkelt sätt 

visar materialet till eleverna. Det som hör till fördelarna är att lärare skapar eget material utifrån ett 

ämne och elevernas behov. 

Det underlättar min undervisning tycker jag. Just det att man inte behöver lägga mycket tid på 

förberedelser eller kopiera (IP9) 

Det tog två minuter för mig att hitta de här bilderna och så gjorde man då att hitta en bok som jag 

på något sätt gå runt och visar. Nu det är så smidigt och lätt och snabbt att göra det. Man har barn 

som varit utomlands, då kan man snabbt ta fram en karta och beskriva någonting När vi pratade 

om nyheter så kan man plocka fram nyheten fort och visa den. Det är smidighet med IWB helt 

klart . Det finns ju dokumenterat så jag sparar mer tid på att dokumentera direkt.(IP7): 

IWB funktionen för sparandet av lektioner ger möjlighet att visa igen hela eller delar av samma 

lektion. Lärare kan lätt återgå till lektionsmaterialet om och om igen. För att kunna uppnå effektiv 

användning med IWB lärare inse att det behövs träning. 

Man vill ju spara saker som man gör. Detta gör intressant att arbeta med IWB. Det blir mer 

effektivt. […]Jag kan förbereda mig på helt annat sätt. Jag kan göra presentationer eller göra 

lektioner på IWB som jag kan spara. Jag tar fram de när jag behöver. Sparar till nästa lektion 

vilket gör att jag inte behöver göra allting gång på gång. Man kan dela med varandra. Jag och 

mina andra lärare här på skolan kan ge materialet till varandra. Jag kan ta fram materialet från 

Internet som jag kan ladda ned. Det är mycket effektivare och tidssparande! Även om jag gör ett 

material om jag inte nöjd med. så kan jag göra om den. Behöver inte göra om hela tiden för att jag 
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har den hela tiden från grunden. Det gör att jag sparar mycket tid. Men i början när man är ovan då 

tar det tid att göra allting, då är det inte tidssparande. (skrattar) Men ju mer man övar desto lättare 

det går. Nu går det väldigt snabbt ändå att göra en enkel presentation än vad det gjorde i början. Ju 

mer man tränar ju mer tid sparar man. (IP 2) 

Medan lärarna försöker erövra tekniken finns sådana lärare som känner sig säkra och använder 

flitigt IWB i sin undervisning;  

Jag har ett sådan grund, så jag känner mig bekväm och säker och använder den i 100 % i min 

undervisning. Det är inte någonting jag använder då och då, utan jag gör allt på IWB! Så klart man 

ska vidareutveckla sig och lära sig nya saker. IWB tekniken går ju också framåt. Den 

vidareutvecklas hela tiden och det ger ännu större möjligheter vad man kan göra sedan. Jag tror att 

det kommer säkert ännu häftigare variant av IWB när det här är förlegat. Jag rekommenderar stark 

att använda IWB. (IP 2)  

Lärarnas uppfattningar om nackdelar med tekniken 

Relativt få nackdelar tas fram i intervjuer men det finns en del som handlar mest om en mängd av 

funktioner och möjligheter som lärarna inte behärskar. Att använda IWB funktioner är ett problem 

utan tillräckliga kunskaper om tekniken. Det tar lång tid att planera lektionsinnehållet, strukturera 

tiden. Lärarens didaktiska kompetens innebär att kunna strukturera innehållet
87

. Det tar lång tid i 

början att lära sig hur tekniken fungerar. Lärarnas säkra kunskaper i funktioner leder till smidigare 

användning utan krångel. IWB i undervisningen är nytt för alla lärare utom en. 

Kunskaper ger trygghet i användandet. (IP 3) 

IWB Tekniken kräver tålamod både av eleverna och av lärarna. Det finns många moment som tar 

sin tid eller snarare tar tid från undervisningen. Första moment är att starta datorn, den andra är att 

starta tavlan interaktiv tavla när en projektor är ansluten. Denna koppling mellan dator, tavlan och 

projektor är en nyckel till användning av tekniken, men sammankopplingen där emellan de tar tid.  

Jag tycker det tar tid att sätta igång IWB. Ibland när jag vill fånga barnen uppmärksamhet, säger 

jag till eleverna "Titta hit!" och den tid då jag lyckas fånga deras uppmärksamhet, kan inte 

utnyttjas, därför att det tar tid att starta igång IWBen. Detta tar värdefull tid av lektionen. Jag har 

lärt mig att ha igång IWB en stund i förväg och just projektorn tar tid.(IP 1) 

En nackdel som tillhör vilken teknisk pryl som helst är när tekniken vägrar att fungera! Lärarna 

förbereder, planerar sin lektion och använder IWB och förväntar sig att ha en bra lektion. När IWB 

inte fungerar leder det till minskat uppmärksamhet från eleverna, oro och bruten struktur av 

lektionen. Enligt lärarens erfarenhet behövs då mer flexibilitet med planeringen av eller flera 

lektioner. Lärare uppfattar att man måste vara flexibel och förbered för att genomföra lektionen 

utan IWB som känns väldigt tråkigt. 

Om tekniken hakar upp sig det är jättejobbigt och man blir arg och ledsen och sur. (IP 4) 

Man får vara flexibel, hitta på något annat (IP 6) 

Att planera, strukturera och genomföra lektionsinnehållet kan innebära att det behövs mer tid än 

lärarna vanligtvis har för planering. Att hitta relevant information är tidsödande i vissa fall som kan 

ses som en nackdel.  
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Det tar mycket tid. Igår satt jag tre timmar igår kväll hemma och höll på att leta olika webbsidor 

för att man vill hitta bra material. Det här som i början tar tid för att hitta och då hittar man "Oh! 

Det här jag kan använda i NO, till det och det teman och det här kan jag använda i engelskan” 

eller "nej, det här var inget bra" Det kan man då, ”Den sidan var ingen bra att gå in på” […] Jag 

kan säga att informationsflödet påverkar. Det har både nackdelar och fördelar om till exempel 

materialet inte passar.(IP 6) 

Sammanfattande analys  

Styrdokumenten stödjer lärares användande av IWB, men här finns osäkerhet i svaren från 

respondenterna. Undervisningen blir mer varierad och levande. Lärare försöker att hitta lämpliga 

former för undervisningen. IWB stimulerar elever till lärande och utvecklar elevernas kunskap. 

Lärares praktiska kunskap som konst och hantverk härstammar från didaktiska teorin om 

undervisningen och den visar sig att hanteringen av IWB är att praktiksera tekniken och förvandlas 

till yrkesspecifik kompetens dvs. lärarnas kompetenser utvecklas. Kompetens att hantera IWB på 

ett pedagogiskt sätt som främjar elevernas lärande och att anpassa lektionen till olika 

inlärningsstilar. Kompetens att planera, organisera genomföra sin undervisning med hjälp av IWB. 

Dock tar hela processen av att integrera IWB i skolan sin tid.  

 

Det märks en skillnad i användandet, i lärares didaktiska kompetens och förmågan att hantera IWB 

tekniken påverkar användandet. Kunskaper om tekniken är grunden för att läraren ska känna sig 

säkrare vilket skapar mer variation i undervisningen och verkar tidsbesparande. Tidbesparing kan 

tolkas som en effektiv användning och här finns det både nackdelar och fördelar, när det kommer 

till att förbereda lektionen. Ett problem som uppstår är att hantera relevant information i förvalda 

teman, i den enorma informationsflöde som finns på Internet. Internet blir en huvudkälla för 

materialet som hämtas in till lärarens dator men det tar mycket tid att hitta relevant innehåll för 

undervisningen. 

 

Eleverna och lärare skapar samarbete omkring användningen av IWB, där alla lär sig både om 

tekniken och olika metoder för inlärning. Lärares ansvar är att välja relevant innehåll i samspel med 

IWBs funktioner för att variera undervisningen, med för det krävs mer tid och kunskaper. Lärarnas 

eget lärande om IWB och deras förmåga att utveckla användningen av tekniken kan ge möjligheter 

att stärka elevernas lärande.  

 

Elevernas lärande påverkas med lärarnas användning av IWB och intresse för ämnet ökar när 

läraren presenterar sitt lektionsmaterial på ett lekfullt sätt. Lärare ger återkoppling på elevernas 

frågor med hjälp av Internet på ett smidigt sätt. Slutsatsen är att ökat informationsutbud i samspel 

med möjligheter att presentera informationen på ett mångsidigt sätt påverkar på relationer med 

lärare – elevens lärande. Samtalsämnen blir mer varierade, aktuella, intressanta som leder till 

dialog, interaktion i klassen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Urval och avgränsning 

Studien genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med hänsyn till att det kunde ge den 

bästa förutsättningen till ett resultat som uppfyllde syftet. Studerade noga vad det innebar att välja 

denna typ av intervju, förberedde en intervjuguide vilket var en hjälp för att behålla fokus på 

studiens syfte, samt skapade en mer detaljerad modell av den didaktiska teorin. Jag valde att 

inkludera den första testintervjun i resultatbeskrivningen, därför att min första intervju var 

varierande och informationsrik. Den höll i mina förväntningar av ställda kvalitetsmålsättningar och 

jag kan i efterhand förstå vad en testintervju kan ha för fördelar när det gäller att sortera bort 

onödiga frågor samt att kunna omformulera vissa frågor. Men detta kan lösas delvis genom att 

noggrann repetera hur en intervju skulle genomföras . 

Att göra intervjuer med lärare som inte använder IWB regelbundet dvs. helst varje dag, märktes en 

skillnad, på hur intervjupersoners berättelser flöt och då ställde jag fler följdfrågor än planerad. De 

lärare som besvarade studiens grundfrågor på varierande och detaljrikt sätt, har betydlig mer 

erfarenhet i att använda IWB. En annan aspekt som jag tror ha påverkat mitt resultat, är att 

formuleringen av en del av mina intervjufrågor kan vara svåra att förstå för de intervjuade. Under 

vissa intervjutillfällen fick jag en känsla av att lärarna hade svårt att svara uttömmande på de frågor 

som behandlade deras didaktiska kompetens. Samtidigt tror jag att lärarna försökte svara på alla 

frågor även sådan som lärare tycks behöva mer tid för reflektion och tanke. Jag är även medveten 

om att jag i bearbetningen av empiri kan ha tolkat mitt resultat felaktigt. Det kan bero på mänskliga 

faktorer och att intervjufrågorna inte utarbetades fullt ut med hänsyn till den didaktiska teorin. Om 

jag ställde frågorna utifrån alla fyra didaktiska relationer då skulle jag få veta mer om eleven 

lärande. Men samtidigt avgränsades studien genom att lärarens perspektiv är i centrum och 

undersökte deras livsvärld inte elevernas. Att ställa en kort fråga och få ett långt svar är det 

optimala vid kvalitativa intervjuer vilken var inte fallet alla gånger. Ytterligare en aspekt som 

påverkat mitt arbete var mitt val av metod. Så här i efterhand hade jag velat pröva på en annan 

metod i form av observationer i klassrummet som kunde ge mig mer information i utbyte där man 

ser interaktionen, relationen mellan lärare - elev i vardagliga situationer. Jag kunde istället ha gjort 

längre djupintervjuer med enbart de lärare som använder IWB mest och med längs erfarenhet, men 

jag valde att istället fokusera på variation i svaren för att få en rikare bild av lärarnas användning av 

IWB. Variationen fanns istället i att välja olika ämneslärare, klasslärare med olika erfarenheter av 

IWB både på den tekniska samt pedagogiska planen.  

 

Fördelen med kvalitativa studier som Kvale beskriver finnas i att svaren ger en helhetsbild på 

situationen som möjliggör förståelse för sociala processer och sammanhang. Det är en fördel att 

kunna få en närkontakt med enskilde individen och det skapar ett förtroligt klimat under 

intervjutiden, vilket leder till en bättre uppfattning av intervjupersonens livssituation.
88

 Att kunna 

vara flexibel i frågeställningarna gav möjligheten att återkomma till vissa teman om något var oklar 
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eller om det glömdes någon fråga under intervjun och då formulera frågor utifrån erfarenheter som 

jag fick under undersökningens tid. Nackdelar med metoden enligt Kvale är att göra relevanta 

tolkningar och risken att få pålitlig information. Att ändra upplägget under studiens gång dvs. när 

man får olika slags information kan detta leda till entydig tolkning.
89

 

Efter transkriberingen hade texten läst flera gånger om, för att få en bättre helhetsbild. Under själva 

transkriberingen markerade jag vissa formuleringar och skapade underkategorier. När ett nytt tema 

framkom under processen jag lade till den i texten, som en kommentar. Vid kodning användes 

övergripande begrepp, som placerades senare, under fyra huvudrubriker motsvarande fyra 

relationer, enligt didaktiska teorin. Efter att underkategorier skapats och placerade under 

huvudrubriker, strukturerades texten, insåg jag att jag inte har fått tillräcklig med material som kan 

placeras under relation elev- undervisningsinnehåll med inriktning mot lärandet. Det kan tyda att 

jag inte har ställt relevanta frågor om denna relation. Med detta menar jag att jag inte var 

uppmärksam på relationen redan från början. Förklaringen kan vara att för att kunna få bättre 

beskrivningen av relationen, skulle fokus växla ifrån lärarens till elevernas perspektiv. Studien har 

fokus på lärarnas perspektiv och deras uppfattningar om hur användningen av IWB görs. 

Intervjusvaren innehöll en del material, om hur lärarna uppfattar, på vilket sätt eleverna lär sig med 

IWB. För att kunna få mer detaljerad data om elevernas lärande jag skulle behöva välja en annan 

forskningsmetod i form av öppna observationer. Öppna observationer bygger på att man är 

accepterade i gruppen. Forskare med denna metod observerar fenomenet inifrån. 
90

  

Urval av respondenter 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval till min studie på grund av tidsramen i kursen. Mitt mål var att 

intervjua minst tio lärare för att kunna få en minimal variation i svaren. Det skulle vara mycket 

intressesant att kunna få genomföra fler intervjuer med lärare från olika skolor med skiftande 

erfarenhet av IWB. Vet att det fortfarande finns få skolor som satsar sina resurser på att införskaffa 

IWB. Jag såg att det är tidskrävande att hitta en skola där finns minst tio lärare som har IWB i 

klassrummet och samtidigt använder tekniken. Den skola jag valde har jag en bra kontakt med och 

genom de kontakterna kunde jag säkerhetsställa valet av respondenterna. Respondenterna visade ett 

stort intresse för intervjudeltagandet kanske på grund av att de använder IWB i undervisningen och 

det finns nyfikenhet hos lärarna om studiens frågor. 

 

Litteraturval 

I första hand försökte jag välja vetenskapliga artiklar och forskningsstudier inom temat IWB och 

dess användning. Att hitta relevant material och litteratur med fokus på det didaktiska perspektivet 

var svårt. Det finns många handböcker som beskriver IWB funktioner samt att de kortfattade 

översikter tar upp forskning om effekterna med tekniken. Många forskningsrapporter handlar om 

fördelar om tekniken det som gäller lärandeprocesser och nackdelar handlar om lärarnas bristande 

tekniska kompetenser. I den mängd av de forskningsmaterial jag läst har jag inte hittat forskning 

som är direkt kopplat till det didaktiska perspektivet. Jag valde att söka litteratur inte äldre än fem 

år med tanke på den snabba tekniska utvecklingen. Förekomsten av nytt forskningsresultat, 

                                                      

 
89 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s.83 

90 Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur, s.111 



35 

begränsar materialet till de allra senaste inom området vilket i sin tur belyser de senaste 

forskningsfrågorna.  

 

Språkanalys 

Intervju sker i interaktion med intervjupersonen och intervjuaren med hjälp av språket.
91

 Här 

belyses bruket av språket under samtalet av intervjupersonerna och ett praktiskt problem är att 

kategorisera intervjumaterialet. Många lärare använder olika begrepp för samma företeelse eller 

objekt eller subjekt i intervjusvaren och frågorna anpassades till lärarens vardagsspråk, då 

begreppet IWB ersätts med SB – SmartBoard. En del av den samlade materialet, empirin 

kännetecknas av svar i vardagsspråk vilka bygger på konkreta händelser, upplevelser, känslor, men 

jag har gjort nödvändiga förändringar för att öka läsbarheten. Jag var sparsam med att visa pauser, 

använde utropstecken för att ersatta slang ord eller ord som kan känneteckna en viss person. I 

transkriberingen gjordes små ändringar där vardagsorden, slangord ersattes till studiens relevanta 

begrepp. Lärarna använder även ett flertal yrkesrelaterade begrepp i sina svar. Colnerud förklarar 

att alla yrkesgrupper har sina egna professionella begrepp eller yrkesspråk, för att kunna förstå 

varandra, tolka och analysera informationen.
 92

 Ett yrkesspråk betyder benämning av begrepp och 

företeelse som relevanta till ett yrkesutövande. Yrkesspråkets funktion enligt Colnerud är som ett 

kunskapsinstrument, vilket hjälper lärare att kodifiera och strukturera samlade kunskap inom 

yrkesområde .
93
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka lärarens uppfattningar av användningen av IWB i undervisningen. 

Användningsområden är mångsidiga och det framgår att lärare fortfarande vill behålla det gamla 

traditionella arbetssättet. Men integrationen av IWB i deras undervisning sker inte utan någon 

påverkan och i studien valde jag att knyta resultatet till den didaktiska teorin, till frågan Hur?  

I resultatredovisningen anknyter jag till relationen lärare-ämneskompetenser. Jag valde att 

presentera eller snarare svara på frågan ”Hur varierar användandet med hjälp av IWB i olika 

ämnen?”. 

 

De fyra didaktiska principerna enligt Arfwedson  och Arfwedson dvs. 1)Skol-, 2)Innehålls-, 

3)Teoretiska och metodiska kunskaper och 4) Lärarkunskapen
94

 som är en del av didaktiska 

triangeln är en förklarande teori, men som alla teorier, så är det två grundläggande principer som 

ska styra, att dina resultat är reproducerbara och att alla värden är mätbara. Men detta tas inte upp, 

att hur mätts t ex effekterna av kompetenser som social kompetens eller didaktisk kompetens? Hur 

mäter man relationer? 

 

Det var svårt för lärare att svara hur användningen av IWB påverkar elevens lärande, men enligt 

studiens resultat konstateras att undervisningsinnehållet blir mer varierad och berikas med extern 

information genom tillgång till Internet. Relationen mellan innehållet och lärarna utvecklas men 

inte utan nackdelar. Lärarnas planeringstid påverkas när lärare behandlar ett urval av 

undervisningsinnehållet. Förtrogenhet med tekniken är dilemma för lärare där relationerna har 

potential att utvecklas och påverka inte enbart lärarens urval av innehåll, men utan elevernas. Nu 

det är inte enbart läraren som styr över innehåller utan också eleverna, men det är fortfarande 

lärares goda ämneskompetens som styr begränsningen i valet av innehåll? 

 

Som blivande lärare är det utmanande för mig att arbeta med IWB och förstå de mekanismer som 

finns bakom tekniken. Enligt dagens forskning ska IWB, rätt använd göra lärandet mer effektiv, 

mer motivationshöjande, mer intresseväckande, lustfylld och mer anpassningsbar med alla ämnen. 

Jag är medveten att min positiva inställning och starkt intresse till IWB kan har påverkat studiens 

resultat. Jag tror samtidigt att de flesta skolor kommer att införskaffa ett liknande teknik i klassrum 

i närmaste framtiden och IT närvaro blir en självklarhet. Bättre lösningar finns redan och kommer 

att utvecklas vilket leder till att SmartBoard ersätts av andra tekniska lösningar. 

Nackdelarna med dagens IWB? 

1. Lärarna och eleverna behöver genomgå en kompetenstrappa, så att man går ifrån 

traditionell användning dvs. använder IWB för att ersätta befintliga saker som finns i ett 

klassrum idag som OH och WhiteBoard till superanvändare av moderna 

presentationsverktyg inklusive de funktioner som finns i IWB kombinerat med program 

och funktioner i datorer och Internet 
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2. Information OverFlow, att det finns för mycket information och det är svårt att välja och 

prioritera. Detta gör att inlärning kan ta tid och påverkar förberedelser, planering mer än 

man tror. Det finns hinder, som inte är så tydliga att belysa. 

3. Mäta effekterna av lärarnas och elevernas motivation och inlärning är svåra att göra idag. 

4. Hur förändras pedagogiken med IWB?  

5. Vilka effekter på lärandet hos elever finns det? 

6. El och IT beroendet gör att mycket dyrbar tid försvinner i starttid och i att datorer, nätverk 

och Internet kan vara stängda. Hur hanteras detta? 

Användningen av IWB? 

I intervjuerna ges olika exempel hur IWB används i undervisningen där lärarnas intresse, 

intentioner och engagemang kan ses som en styrande faktor. Lärares intentioner styr handlingen i 

avsikt att uppnå ett visst mål
95

. Lärarna väljer själva i vilken grad dem ska använda IWB i sin 

undervisning där samtidigt arbetet i arbetslaget samt lärarkonferenser leder till att fler och fler 

lärare visar sitt intresse för tekniken. Skillnaderna i svaren visar på variation i engagemang och 

förståelse i vad som gäller för att använda IWB och dess potential. Eftersom tekniken är relativt ny, 

betyder det inte att alla lärare automatisk ska använda tavlan med alla tillhörande redskapen, 

funktioner och program. Det finns krav i att lärare behöver djupare kunskaper i IT-teknik för att 

vara säkrare i användningen av IWT och för att göra de rätta de didaktiska valen som gynnar 

lärandet. Min studie visar att vissa lärare är mycket engagerade i sin användning av tavlan medan 

vissa känner sig osäkra, då det känns jobbigt att blanda ännu mer nya uppgifter i sitt arbete. Jag 

inser att fortbildning och effektiv tillgång till relevant lektionsinnehåll, förbättrar lärarens relationer 

till ämnesinnehåll, sociala relationer samt lärares didaktiska kompetens. Detta kan förmodligen stå i 

fokus när IWB kommer in i lärarens vardag. Det som skulle behövas mer av, är att öka kompetenser 

i teknikens funktioner samt kunskaper om vad eleverna lär sig med hjälp av IWB och hur eleverna 

lär sig. Det gäller med andra ord att ta tag i detta för att kunna förändra och utveckla 

undervisningen och integrera IWB så att användningen sker på ett meningsfullt sätt. Det skulle vara 

möjligt att utveckla kollegialt samarbete inom skolan och föra regelbundna samtal om användandet 

av IWB. Diskutera effekter på de didaktiska relationer och att våga prova, experimentera med olika 

metoder och låta elever att vara till hjälp är ett sätt att bli mer bekväm med tekniken.  

Att öppna upp en dialog med föräldrarna via Internet, ifråga om elevernas prestationer, intressen, 

styrkor och svagheter, ordningsregler och möjligheter för att hämta stöd, för att förbättra elevernas 

resultat, är ett tänkbar väg. Det skulle förbättra relationen elev-elev, elev-förälder och lärare-

förälder. 

Framtiden och den fortsatta forskningen 

Det handlar inte om att IWB ska användas som ett redskap i undervisningen på ett traditionellt sätt, 

utan tekniken ska främja förändring i relationerna mellan lärare och elev och mellan eleverna. Det 

räcker inte idag, särkilt med tanke på dagens enorma informationsflöde och Internet, med lärarens 

kunskaper i ämnen, utan tillsammans med eleverna, höjs lärarens kompetens även i det sociala och 

tekniska på ett nytt sätt. Det är vanligt att eleverna är mer kunniga i IT tekniken än lärarna, då 

                                                      

 
95 Linde, Göran (2006) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, s.60 
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läraren kan dra nytta av detta och anpassa undervisningen efter elevernas olika kunskapsnivåer, 

lärstilar, intressen och behov. Nu ligger fokus på att lärare ger stöd åt elevernas arbete med sådant 

undervisningsinnehåll att alla elever verkligen lär sig samt förstår mönster, samband och helheter. 

Det är ett komplex process som kräver mer kunskaper och framförallt forskning. Jag skulle föreslå 

att lärare genomförde ständiga prövningar av IWB tekniken och dess potential och med detta råda 

lärarna att samarbeta med lärare inte enbart från Sverige utan även från andra länder. Det skulle 

vara rimlig att föra mindre forsknings studier på plats och resultat av sådana studier kan diskuteras 

inom skolan eller ii samarbete med forskarvärlden utöka till ännu övergripande kunskaper om IWB 

i undervisningen. 

Genom att läsa forskningen inser jag att det finns mycket som vi inte ännu vet om för att tekniken 

så ny. Forskningen behövs inom IWB område och just lärare som praktiker kunde direkt bidra med 

värdefull kunskap, till exempel om elevernas lärande, beteende och om användandet av IWB utifrån 

en didaktisk perspektiv. Det behövs forska om hur IWB påverkar relationerna bland lärare och 

elever och inte minst relationerna mellan lärare och föräldrarna.  
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Bilaga 1 ”Ett informationsbrev till lärare” 

 

 
 

TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 

 

Jag heter Tatjana Artvin och jag studerar på Stockholms universitet. I studierna i Lärarutbildningen 

med inriktning Teknik, Barn och Skapande ingår ett examensarbete. Inom ramen för detta 

genomför jag/vi en intervjustudie. Syftet med min studie är att undersöka hur lärares användning av 

Smart Board påverkar deras undervisning.  

 

Intervjun, som beräknas ta ca 30 minuter, kommer att spelas in på USB diktafon för att sedan kunna 

skrivas ut och tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund för studien. All information 

som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna data kommer att 

presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. De inspelningar 

som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för mig och min handledare. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, även 

mitt under pågående intervju. 

 

Tack för ditt deltagande i studien!  

 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Ansvarig för studien   Handledare: Marja Schuster, 

Tatjana Artvin,   Fil.doktor, universitetslektor 

Lärarstudent,     Stockholms universitet 

Stockholms universitet   Inst. för utbildningsvetenskap 

tel.nr. 070 401 7156    med inriktning mot tekniska, 

 e-post; taar2089@student.su.se  estetiska och praktiska 

    kunskapstraditioner 

             e-post; marja.schuster@utep.su.se 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information:  

 

Ort och datum                                        Namn 

mailto:taar2089@student.su.se
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Bilaga 2 ”Intervjuguide” 

Inledande fråga 

 Hur kommer det sig att du började använda SB
96

? 

Uppföljningsfrågor 

 Berätta mer om din erfarenhet av SB? 

 På vilket sätt använder du SB? 

Påverkan på undervisning 

 Hur påverkar den interaktiva tavlan din undervisning? 

 Vilka ämnen fungerar det bra och vilka inte alls 

 Vad påverkas mest i din undervisning och hur? 

 Hur upplever du ditt sätt att använda SB? (svårt, lätt…) 

 I vilken sammanhang upplever du fördelar med interaktiv tavla? 

 I vilken sammanhang upplever du nackdelar med interaktiv tavla? 

Elever och lärande 

 Hur upplever du att IWB-användning påverkar på barnen lärande?  

 Vad betyder IWB-användning för barnets lärande? 

Föräldrarnas och elevernas åsikter 

 Vilka reaktioner får du från eleverna att nu finns det SB i klassrummet? 

  Vilka reaktioner får du från föräldrar att ni använder SB? 

                                                      

 
96 Smart Board används istället för begreppet IWB.  


